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RESUMO 
 
  
A presente dissertação está concernente com a teoria do direito e à teoria da decisão quanto aos 

precedentes e correção de erros institucionais. O desenvolvimento proposto visa ser uma 

colaboração para aliar a perspectiva teórica à prática do direito. Para tanto, preliminarmente, é 

proposta uma exposição panorâmica da teoria da integridade de Ronald Dworkin e são 

pontuados alguns elementos essenciais dessa teoria, inclusive, a tese dos direitos (Right Thesis), 

tese da resposta correta (Right Answer Thesis), perspectiva deontológica e exercício da 

adjudicação conforme a integridade. O objetivo inicial é elucidar o conteúdo teórico e situar a 

posição de uma teoria dos erros institucionais dentro desse conjunto de ideias. Em sequência, 

busca-se o desenvolvimento da teoria dos erros institucionais em pormenores, o que suscita 

identificação e tratamento do erro sob perspectivas da doutrina do precedente, supremacias 

legislativa e judicial, e conformidade com a moralidade política e o núcleo normativo do igual 

respeito e igual consideração (equidade). Com base na relação de derivação entre direito e moral 

são propostos esclarecimentos sobre a objetividade moral e objetividade do direito através de 

uma ligação teórica com a defesa da independência do valor e concepção de dignidade humana 

como um ideal a ser desenvolvido argumentativamente. Por fim, apontam-se questões sobre 

limites dos acordos ou compromissos políticos com base em soluções conciliatórias diante dos 

princípios e da observação dos compromissos democráticos e constitucionais sobre direitos 

fundamentais. Após a apresentação dos principais pontos teóricos, passa-se a uma análise 

acerca da recepção da Lei da Anistia (Lei nº 6.683/1979) pela Constituição de 1988 e sobre, 

principalmente, a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 153/DF, 

demonstrando a possibilidade do reconhecimento de erros nas decisões institucionais com 

observação ao direito como integridade, o que resulta na aproximação da sociedade brasileira 

e suas instituições com os compromissos constitucionais promulgados em 1988, com os 

Direitos Humanos e Direitos e Garantias Fundamentais, sob o prisma do Estado Democrático 

de Direito.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Decisão, Teoria dos Erros Institucionais, Dignidade 

Humana, precedentes, Anistia 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The present dissertation is aligned with the legal theory, theory of decision, precedents and the 

correction of institutional mistakes. By means of developing the theory of institutional 

mistakes, it aims at being a collaborator to bring together theoretical perspective and practice 

in Law. In order to enable that, preliminarily, an overview on Ronald Dworkin’s integrity theory 

is provided, so as to point out some of its essential elements. These include the Right Thesis, 

the Right Answer Thesis and especially the exercise of adjudication in conformity with 

integrity. The initial goal is to elucidate theoretical content and take a position in revealing the 

essence institutional mistakes. Thereafter it is developed the theory of institutional mistakes in 

details to provide identification and treatment of mistakes according to the doctrine of 

precedent, legislative supremacy or judicial supremacy, and also with political morality and 

normative core of equal respect and equal consideration. Based on the derivation relationship 

between law and morality, it is proposed clarification of the objectivity in law and in moral 

through a theoretical connection with the defense of the independence of value and concept of 

human dignity as an ideal to be developed argumentatively. Finally, it is discussed questions 

about the limits of the agreements or political commitments based on “internal compromises” 

before democratic and constitutional commitments on fundamental rights. After the main 

theoretical propositions are outlined, we then move to a analysis of the reception of the Amnesty 

Act (Law No. 6.683/1979) by the 1988 Constitution and fundamental constitutional precept 

(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153/DF) the possibility of 

acknowledging mistakes while also abiding by the law as a form of integrity is demonstrated, 

and ultimately results in a closer relationship between the Brazilian society and its institutions, 

bearing in mind the responsibilities assumed when the Constitution of 1988 was created, and 

front of the Human Rights in conformity to the Democratic State of Law.   

 

 

KEYWORDS: Theory of Decision, Theory of Institutional Mistakes, Human Dignity, 

precedents, Amnesty 
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INTRODUÇÃO  
 

 

A presente dissertação tem como ponto de partida os problemas de contraposição da 

responsabilidade interpretativa dos Tribunais Constitucionais frente a construção de 

jurisprudências incoerentes e fortemente discricionárias, marcadas por oscilações de postura 

argumentativa, assim como, embasamentos dissonantes e meramente explicativos marcados 

por ausência de justificação (pautada por fundamentos do direito) para alterações dos 

entendimentos institucionais, além da falta de adequação às exigências do caso concreto. 

Nesse sentido é possível verificar a existência de decisões viciadas pelo decisionismo e 

um comportamento incompatível com princípio da Separação dos Poderes, com o Estado de 

Direito e princípio democrático comuns às ideias constitucionais1 . Nota-se assim, grande 

dificuldade dos Tribunais em assumir, por vezes, seu papel institucional de modo legítimo e 

dotado da autoridade que lhes cabe. Isso, porque ao observar decisões institucionais, verifica-

se que decisões equilibradas e corretas não são tomadas, inclusive por Tribunais quando se 

omitem e não aplicam o direito constitucionalmente adequado ao caso concreto, ou quando 

radicalmente criam normas como se fossem um poder constituinte (permanente) ou legislativo 

(concorrente). Posturas de autocontenção judicial (judicial self-restraint) e/ou ativismo judicial 

(judicial activism), não correspondem a um direito que apresente integridade. 

Pode-se dizer, então, que os Tribunais Constitucionais passam a atuar de modo 

institucionalmente inapropriado com omissões, quando eles não assumem a responsabilidade – 

consideradas as dimensões “formais, materiais e deliberativas” – de proferir decisões 

constitucionalmente adequadas corrigindo determinadas ações nas instituições democráticas e 

esferas de Poder (inclusive em seus próprios precedentes) 2. Eles podem atuar também de modo 

descabido quando comportam-se de modo usurpador arrogando-se do papel de “superego da 

																																																								
1  A partir de uma leitura schmittiana, o termo ‘decisionismo’, aqui, pode ser compreendido como uma 
característica de postura jurídica decisória, que transforma questões normativas em questões de vontade. Conferir 
em ‘Carl Schmitt e a Fundamentação do Direito’: “A rubrica ‘decisionismo jurídico’ está irremediável e 
definitivamente ligada ao pensamento jurídico de Carl Schmitt. [...] Ao analisar o decisionismo jurídico, Schmitt 
observa que juridicamente, podemos encontrar o último fundamento jurídico de todas e quaisquer validades e 
valores de direito em um processo volitivo” (MACEDO, 2011, 33).  
2 Barroso (2016, p. 72) define bem essa reponsabilidade e dimensões, tradução livre, no original: “In some 
scenarios, because of the multiple conditions that affect or paralyze the majoritarian political process, it is up to 
the Supreme Court or the constitutional court to guarantee the majority rule and the same dignity to all citizens. 
Majoritarian politics, led by elected representatives, is a vital component of democracy. But democracy is much 
more than the mere numerical expression of a greater number of votes. Beyond this purely formal aspect, 
democracy has a substantive dimension, which entails the guarantee of values and fundamental rights. Alongside 
these formal and substantive dimensions, there is, still, a deliberative one, made up of public debate, arguments, 
and persuasion. Contemporary democracy therefore requires votes, rights, and reason”. 
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sociedade” o que resulta, por sua vez, nos riscos de usurpação de poderes pelo judiciário, além 

de possível comodidade do executivo e legislativo frente seus compromissos políticos e atuação 

decisória esperada pelos cidadãos, consideradas a atuação política e as obrigações associativas 

dos mesmos3.  

A postura acima descrita pode ser sinalizada a partir de análises das decisões proferidas 

por instituições, principalmente em casos concretos levados aos Tribunais Constitucionais, 

consideradas as devidas peculiaridades. Erros de postura institucional e decisória, assim como 

erros “substanciais” (de conteúdo – “qual decisão tomar?”) e “procedimentais” (na forma de 

tomar decisões – “como decidir?”) podem ser cometidos tanto pelos Tribunais, quanto pelo 

poder Legislativo, Executivo e instituições em geral. Esses erros e questões são 

complementares e todas elas importam. Desse modo, se faz importante observar que os poderes 

(legislativo, executivo e judiciário) em exercício institucional corrigem as decisões uns dos 

outros na medida em que tem independência para realizar tais correções (sistema de freios e 

contrapesos).  

Considerar o “erro” leva à algumas perguntas abrangentes, abstratas e mais profundas: 

é possível considerar esse erro institucionalmente? O que é o erro nesse caso? Qual o parâmetro 

para se afirmá-lo e corrigi-lo? Há uma objetividade no direito? Qual seu núcleo e como 

justificar e determinar esse referencial de “correção” (ou “correto”)? Isso influencia nas ideias 

de autoridade e legitimidade das instituições e de suas decisões? Qual a relação entre direito e 

moral? Como não os confundir? Como as instituições devem decidir, ou seja, como devem 

tomar decisões (em postura e procedimentos)? Qual referencial deve guiar as tomadas de 

decisões diante dos problemas (casos)? O que “uma decisão correta” das instituições exige em 

seu conteúdo (substância)? Os três poderes têm a responsabilidade e compromisso de decidir 

corretamente e realizar correções dos erros?  

Para o estudo dessas questões a presente pesquisa de mestrado adota como marco a 

teoria da integridade de Ronald Dworkin4. O autor escreveu em meio ao debate acadêmico 

																																																								
3 Ingeborg Maus (2010) escreve no contexto da tradição constitucional alemã, ela utiliza o “conceito psicanalítico 
de imago paterna” para analisar o controle normativo exercido pelo poder judiciário, em casos onde tal instituição 
passa a se comportar de modo extremamente “expansivo” com “protagonismo social” através de suas decisões 
para “moralizar” o público – o que difere, na nossa concepção, substancialmente da proteção dos direitos humanos 
e direitos e garantias individuais. A autora alerta para o perigo do judiciário não desempenhar adequadamente seu 
papel institucional, passando a agir como “superego da sociedade órfã”. Ela ainda acautela para o domínio, 
exercido através de decisões judiciais fundamentadas inadvertidamente na interpretação constitucional dos 
princípios. Mesmo que fundamentadas nos princípios e garantias constitucionais, em casos não devidamente 
argumentados, as decisões podem esconder “irracionalidade e o arbítrio cerceador da autonomia dos indivíduos e 
da soberania popular”, manifestando verdadeiro “obstáculo a uma política constitucional libertadora”. 
4 Os estudos das principais obras de Dworkin, na presente dissertação, são realizados a partir dos escritos originais. 
Nesse caso, para fins de citação utilizar-se-ão traduções livres da autora entre aspas e seguidas das devidas 
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sobre a compreensão do direito e das decisões institucionais em suas formulações e conteúdos. 

O jusfilósofo norte-americano obteve destaque dentre teóricos e muito colaborou para o avanço 

de questionamentos, abordagens e respostas diferenciadas sobre a teoria do direito e prática 

judicial em sentido amplo. 

Apesar de estar próximo do contexto estadunidense Dworkin desenvolveu ideias muito 

vastas que ultrapassaram as limitações de fronteiras e algumas conjunturas específicas, 

propiciando reflexões “menos ligadas à cultura política de um único país” e um projeto não 

“paroquial”, ou seja, para além da prática da decisão judicial e dos estudos atinentes ao direito 

nos Estados Unidos da América5. Se trata de um autor que ao contestar posições teóricas e 

jurídicas vistas como “consolidadas” trouxe à tona em diversos ambientes e realidades, 

argumentos filosóficos importantes sobre o direito em sua relevância social e prática.  

Em esclarecimento dos motivos para adoção do marco nessa pesquisa, além da projeção 

teórica pertinente de Dworkin - inclusive para a teoria do direito, teoria da decisão, para o direito 

constitucional e na busca por uma adequada concepção democrática - é possível citar, de modo 

panorâmico e sem pretensão de esgotar outras exemplificações, algumas convergências entre 

os sistemas estadunidense e o brasileiro no campo do direito. Do mesmo modo que a Suprema 

Corte nos Estados Unidos da América, o Supremo Tribunal Federal no Brasil pode ser 

considerado um Tribunal Constitucional, que exerce poder normativo em suas atividades 

jurisdicionais para assegurar a prevalência da Constituição. O controle de constitucionalidade 

(judicial review), supremacia judicial e a preocupação com proteção de direitos fundamentais 

também podem ser considerados partes essenciais de “um modelo de constitucionalismo 

democrático padrão, estabelecido pelos Estados Unidos da América e difundido pelo mundo” 

(BARROSO, 2009).  

																																																								
indicações, conforme as referências bibliográficas, listadas ao final do trabalho. As citações mencionarão os 
originais em rodapés quando for notada uma maior relevância, necessidade complementação ou de melhor 
esclarecer o sentido conjuntural no emprego de determinadas citações. 
5 Tradução livre, no original: “The book’s topics, however, are much more durable and much less bound to the 
political culture of a single country than these examples and illustrations might suggest. Every economically 
advanced and culturally plural political society - including new democracies and seriously aspiring democracies 
- must find ways to choose among rival convictions about the nature and force of human rights, the role of religion 
in politics, the distribution of the community’s economic wealth, and the character and forms of the politics 
through which those decisions are made. The book’s topics are international and belong to no particular decade. 
We need to find ways not merely to struggle against one another about these issues, as if politics were contact 
sports, but to argue about them from deeper principles of personal and political morality that we can all respect” 
(DWORKIN, 2006b, p. xi). – Tradução livre, no original: “It is a frequent objection among British critics that my 
Project is either parochial in inspiration – that it aims at no more than explaining the legal practice of my own 
country – or obviously parochial in result because we can somehow see, without much thought or research, that 
it fits only that one legal practice. In fact, my account aims at very great generality, and how far it succeeds in 
that aim can only be assessed by a much more painstaking exercise in comparative legal interpretation than these 
critics have undertaken” (DWORKIN, 2006a, p. 185).  
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Assim, considerando que os contextos norte-americano e brasileiro possuem algumas 

congruências no âmbito jurídico e institucional, mostra-se plausível que essa pesquisa 

brasileira, envolvendo teoria e prática, embasada inicialmente em observações sobre o 

comportamento decisório das instituições do Estado possa ter como referência uma teoria 

relevante. Uma teoria que pretende grande impacto para estudos sobre adjudicação, decisões 

institucionais, argumentação, hermenêutica e princípios gerais do direito, inclusive diante do 

cenário de expansão mundial da jurisdição constitucional e das possíveis alternativas teóricas 

ao jusnaturalismo, positivismo e pragmatismo jurídico.  

De acordo com a Teoria da Integridade, cada decisão judicial deve preencher um 

momento da história institucional, demonstrando a melhor leitura que determinada sociedade 

faz de suas práticas sociais. Logo, o magistrado não tem liberdade criativa para atuar conforme 

suas preferências individuais, mas se apresenta como um participante que argumenta com a 

sociedade para que haja a leitura que, de fato, “alcançará o objetivo de entrelaçar o direito ao 

caso à sua melhor luz” (FERNANDES; PEDRON, 2008, p. 221). 

De forma resumida, as teses de Dworkin, apontam:  

 
“(1) a negativa da discricionariedade judicial; (2) a negativa de que decisões judiciais 
possam se apoiar em diretrizes políticas; (3) a importância da noção de devido 
processo para a dimensão da integridade; e (4) a própria noção de integridade, que 
levanta a exigência de que cada caso seja compreendido como parte de uma história 
encadeada, não podendo, portanto, ser descartado sem uma razão baseada em uma 
coerência de princípios; (5) por meio de uma interpretação construtiva do direito, com 
base na teoria da integridade, há sim a possibilidade de uma única resposta correta a 
um caso concreto.” (FERNANDES, 2011, p. 34). 
 

A partir da interpretação construtiva e do direito como integridade, que preceitua a 

análise de cada caso concreto, da história institucional e argumentação adequada aplicável no 

processo de decisão, pode-se pensar no alcance da resposta correta conforme os direitos. De 

modo diferente da tradição que lhe antecedeu, Dworkin propôs uma teoria da decisão com viés 

normativo, ligada às áreas da filosofia e relacionada com a teoria política e moral. A teoria 

explica padrões para a decisão de casos difíceis e também permite base para justificar casos de 

autoridade da jurisdição quando a tomada de decisão for realizada por juízes - e não por outros 

grupos e instituições (DWORKIN, 1977, p. ix). 

Ocorre que, durante o processo de adjudicação o juiz pode deparar-se com erros 

anteriores, advindos da história institucional. A questão central suscitada na presente pesquisa 

tem como foco perquirir sobre esse ponto, visando a finalidade de colaborar para uma melhor 

compreensão da prática institucional do direito como meio de colaboração na formação cidadã 
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e construção de uma sociedade mais participativa politicamente, inclusiva, igualitária e 

democrática.  

Conforme a concepção do direito como integridade, para alcançar a resposta correta em 

consonância com o critério de correção que o direito demanda é preciso observar a coerência, 

além de uma história institucional (que pode estar eivada de incoerências, posturas decisionistas 

ou altamente discricionárias e justificações que não coadunam com a consistência conforme 

um conjunto principiológico). A questão teórica passa a ser como realizar a identificação dos 

erros institucionais (inclusive erros fundados em “argumentos de princípio” presentes na 

história institucional), preservando a coerência (ou “exigência de consistência”) que a teoria 

da integridade demanda. Ou seja, diante de casos concretos como localizar historicamente e 

justificar correção dos erros institucionais à melhor luz, desenvolvendo a teoria da integridade 

em sua completude, conforme proposta por Dworkin.  

Não obstante, diante o desafio e em busca por conciliar teoria e prática para apontar uma 

possível proposta prática e desenvolvimento teórico nessa dissertação, o primeiro capítulo 

apresenta a complexa teoria dworkiana a partir de uma visão mais ampla e expõe de modo 

panorâmico as premissas do marco teórico. O referencial normativo da teoria é explicitado 

juntamente com a perspectiva democrática substancial. O diferencial hermenêutico da teoria é 

delineado juntamente com a relação estabelecida entre direito e moral que a caracteriza diante 

de outras teorias do direito e de perspectivas céticas.  

Em seguida, no segundo capítulo são expostas observações relacionadas ao processo de 

adjudicação conforme a integridade, suscita-se o debate sobre interpretação constitucional 

através da leitura moral e desenvolve-se a perspectiva teórica do erro institucional de modo 

pormenorizado. No terceiro capítulo é trabalhada a questão da identificação e correção do erro, 

a busca por objetividade no direito com uma via teórica normativa substancial, além da questão 

da responsabilidade institucional na realização de correção.  

No quarto capítulo propõe-se, de modo breve por questões contingenciais ao projeto de 

pesquisa, uma aplicação teórica considerado o emblemático caso brasileiro da Anistia 

concedida através da Lei nº 6.683/79 e julgamentos que se desdobraram no âmbito nacional e 

internacional sobre essa lei, de modo central a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental Nº 153/DF, o caso “Gomes Lund” e de modo adjacente outros possíveis 

julgamentos em casos correlacionados. A seleção do tema se dá tanto por sua significância 

histórica e social nos passos democráticos do Brasil após o advento da Constituição de 1988, 

quanto por sua importância para realização de um autoexame e reflexões institucionais 

prementes ao Supremo Tribunal Federal sobre suas decisões, o que envolve uma revisita ao 
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passado, afirmação das suas responsabilidades no presente e redefinição do futuro que ele 

enfrentará.   
Desde sua enunciação, a decisão tomada pelo Tribunal na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental Nº 153/DF têm sido alvo de várias críticas doutrinárias, acadêmicas e 

também fomenta muitos debates no seio da sociedade, através de discussões que remontam 

atrocidades ocorridas no Brasil e, principalmente, apontam para a necessidade de correção hoje 

dos erros cometidos no passado, possibilitando um aprendizado a ser legado às próximas 

gerações “para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”.  

O reconhecimento dos erros pode ser um dos marcos para o Supremo Tribunal 

demonstrar um diferencial na sua própria jurisprudência, além de um diálogo profícuo com 

outros Tribunais no mundo, inclusive com as Cortes internacionais, visto o respeito pelos 

compromissos constitucionais assumidos em 1988 através dos direitos e garantias fundamentais 

e consequentes relações estabelecidas com base no direito internacional e nos direitos humanos. 

De igual modo, o reconhecimento e correção dos erros pelo Legislativo brasileiro é 

possível e não deixa de ser uma obrigação moral das instituições democráticas, sem distinção, 

para com os cidadãos. A correção do erro cometido quanto à aplicação da anistia de 1979 às 

graves violações de direitos humanos perpetradas no contexto da ditadura de 1964 deve ser 

realizada institucionalmente pelo legislativo ou judiciário. O reconhecimento desse erro e 

realização da sua correção podem representar superação do trauma institucional ocasionado 

pelo golpe militar e ditadura implantada no Brasil em 1964, além de perfazerem a produção de 

uma fundamentação relevante para a justiça de transição brasileira na efetivação do Estado 

Democrático de Direito, podendo ainda mostrar a dinâmica renovação da identidade 

constitucional e um processo social de aprendizagem democrática, o que não ocorre de modo 

linear e assegurado, mas envolve avanços e retrocessos.  
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1 TEORIA DA INTEGRIDADE: UM BREVE PANORAMA 

  

  

Dworkin propõe a teoria dos erros institucionais para explicar, em uma comunidade 

política, as falhas das instituições ao não adotarem decisões corretas e bem fundamentadas 

sobre o direito. A teoria dos erros está diretamente ligada à teoria da integridade em sua 

integralidade, motivo do presente capítulo explorar alguns elementos centrais da teoria geral de 

Dworkin. As abordagens nas seções seguintes tratam inicialmente de questões envolvendo o 

ideal da integridade, a democracia constitucional, a perspectiva interpretativa, a relação (de 

derivação) entre o direito e a moral e uma curta abordagem sobre o ceticismo. 

É importante inicialmente abordar de modo conjunto os temas do presente capítulo, pois 

são alicerces argumentativos mencionados várias vezes nos escritos teóricos sobre a 

integridade. Eles desempenham o papel de ideias conectoras e justificadoras da teoria como 

um todo. Portanto, torna-se imprescindível esclarecer e trabalhar com mais esmero tais pontos, 

de modo a propiciar um estudo mais satisfatório e completo da teoria dos erros.  

 

 

1.1 IGUAL RESPEITO E IGUAL CONSIDERAÇÃO  

 

 

A virtude política da integridade pode ser apoiada no campo da fraternidade, que junto 

aos ideais de liberdade e igualdade formaram o lema da Revolução Francesa. Uma sociedade 

política é especial quando aceita essa virtude na formação de uma “comunidade associativa”, 

gerando garantias, obrigações sociais e individuais sob bases distintas. Essa comunidade 

melhor justifica a “autoridade moral para assumir e mobilizar o monopólio da força coercitiva” 

(DWORKIN, 1986, p. 188), pois o argumento da coerção, por si só, tem um significado muito 

incipiente para explicar as obrigações associativas, já que as obrigações, entre as pessoas, têm 

características muito amplas e complexas.  

A ideia de um contrato social fictício não se mostra adequada para justificar e legitimar 

o poder de coerção, pois nesses casos, não é dada uma liberdade de real escolha caso alguém 
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opte por não aderir ao contrato6. Além disso, o argumento de que existe uma ‘concordância 

tácita’ quando não há uma emigração, não faz muito sentido, porque as pessoas não podem 

escolher não se juntar à soberano nenhum, elas apenas têm opção de “deixar um soberano para 

se juntar a um outro” (DWORKIN, 1986, p. 193).   

Sendo assim, uma explicação mais elaborada sobre as obrigações, em uma comunidade, 

é necessária, e se devem considerar algumas exigências mais “abstratas”, como a 

“reciprocidade” e o “reconhecimento de responsabilidades mútuas” (acknowledging 

responsibilities). Nas comunidades fraternais, os membros do grupo consideram essas 

exigências e tratam suas obrigações como “especiais”, considerando conjuntamente as 

responsabilidades como “pessoais” e “interligadas de um membro a outro”, decorrentes da 

“responsabilidade geral do igual interesse que cada um deve ter pelo bem-estar uns dos outros” 

(DWORKIN, 1986, p. 199). Essa interligação, concomitante, tende a promover um tratamento 

isonômico (igualitário), havendo aceitação e fortalecimento das responsabilidades, 

comprometimento com obrigações associativas (ou comunitárias) e obrigações políticas, entre 

os membros do grupo.  

A comunidade associativa fraternal não vê sua associação como acidente de fato 

histórico ou geográfico; as pessoas não se tratam como meios para atingir fins, não se unem por 

uma questão de estratégia, nem mesmo negociam com regras ou acordos como esgotadores de 

obrigações. A política não é vista como jogo. Na verdade, essa comunidade associativa 

interliga-se por “princípios comuns”, que formam um sistema em equilíbrio. Tal comunidade 

considera a política como arena de debate sobre quais princípios devem ser adotados e quais 

sentidos eles devem ter conforme determinadas situações, promovendo comunicação entre as 

pessoas sobre ideias e questões de justiça, equidade, justo processo legal, etc. (DWORKIN, 

1986, p. 208).  

Nessas comunidades, diante dos “conflitos envolvendo a equidade e a justiça”, a 

integridade mostra-se como uma “solução alternativa e independente” (DWORKIN, 1986, p. 

177). Contudo, ainda que uma comunidade satisfaça às condições de uma associação fraterna, 

ela pode ser injusta ou promover injustiças, pois o interesse equitativo pode ser “insuficiente”, 

ainda que “sincero” (DWORKIN, 1986, p. 202) 

																																																								
6  Dworkin se diferencia dos filósofos políticos contratualistas (Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 
Rousseau). Dworkin discorda ainda da teoria de John Rawls (RAWLS, 1980; 2005) quanto ao contrato social e 
também sobre as exigências de imposições a diferentes comunidades enquanto a teoria de Rawls é mais 
“universalista” a integridade é mais “pessoal”. 
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Nesse sentido, a comunidade associativa pode ser descrita na metáfora da comunidade 

de princípios (DWORKIN, 1986, p. 213), em que as pessoas aceitam um governo não apenas 

devido às regras estabelecidas por decisões políticas tomadas no passado, mas, inclusive por 

outras regras que possam decorrer dos princípios que essas decisões pressupõem. O conjunto 

de normas públicas reconhecidas pode expandir-se e contrair-se, na medida em que as pessoas 

da comunidade tornam mais sofisticadas suas percepções daquilo que os princípios exigem a 

cada nova circunstância.  

Os cidadãos são dotados de autonomia, responsabilidade, senso crítico e compartilham 

um compromisso comunitário com os governantes e estruturas do Estado no geral, que detêm 

autoridade e legitimidade diante daqueles que governam, porque, em seus atos, respeitam os 

princípios da comunidade e a integridade, observando o igual respeito e igual consideração por 

cada um. Em outras palavras, a autoridade do governo é fundada em uma justificação moral e 

política. O reconhecimento dessa autoridade dá-se a partir da legitimidade do governo 

soberano, que age corretamente para com as pessoas, diante das quais esse mesmo soberano 

político busca exercer autoridade moral. Por sua vez, para ter atitudes corretas, ao criar 

imposições e obrigações morais àqueles sujeitos ao seu domínio, o governo deve manifestar 

“igual respeito e consideração pela importância da vida de todos e deve reconhecer a cada 

pessoa a responsabilidade por sua própria vida”7 (DWORKIN, 2011 p. 343).  

Assim, uma teoria da legitimidade não deve depender do consentimento unânime real 

ou hipotético, pois quando as pessoas encontram-se inseridas em uma comunidade política, elas 

simplesmente têm obrigações com essa comunidade, o que inclui a obrigação de respeitar leis, 

seja de modo explícito ou tácito. A condição para as pessoas assumirem essas obrigações 

políticas dá-se enquanto o governo da comunidade respeita a importância igual e a 

responsabilidade pessoal de cada um por sua própria vida (justificação moral e política 

normativa). As pessoas devem ser tratadas de modo equânime, caso contrário, elas não têm 

“nenhuma obrigação com uma comunidade que [as] trata como um cidadão de segunda classe”8 

(DWORKIN, 2006b, p. 97). 

A preocupação igualitária é a “virtude soberana da comunidade política - sem ela o 

governo é apenas tirania”. Sendo assim, “quando a riqueza de uma nação é muito desigualmente 

																																																								
7 Tradução livre, no original: “But we do not recognize that moral authority unless the rulers’ governance is 
legitimate, and we do not accept government as legitimate unless it politics treats those over whom it claims moral 
authority with the right attitude. It must show equal concern for the importance of their lives, and it must allow 
each of them responsibility for his own life”. 
8 Tradução livre, no original: “I can have no obligation to a community that treats me as a second-class citizen; 
the apartheid government of South Africa had no legitimate authority over blacks, and the governments of 
antebellum American states had no legitimate authority over the slaves they treated as only property”. 
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distribuída”, mesmo em nações prósperas, então “a igual consideração é suspeita”. A 

distribuição da riqueza é resultado da ordem jurídica, pois a riqueza de um cidadão depende das 

leis que regem a comunidade, não somente as leis sobre a “propriedade, o roubo, os contratos 

e delitos, mas a legislação de previdência social, direito tributário/fiscal, direito do trabalho, lei 

de direitos civis, leis de regulamentação ambiental, e leis de praticamente todo o resto”9 

(DWORKIN, 2000, p. 1).  

Nesse deslinde, o governo não pode negar igual consideração também sobre a condição 

econômica dos seus cidadãos. E não pode negar isso afirmando que os recursos que um 

indivíduo possui dependem exclusivamente de suas escolhas e não das escolhas do governo 

(DWORKIN, 2000, p. 107), pois os recursos que as pessoas têm, em determinados contextos, 

dependem de variáveis econômicas e políticas, sendo que as variáveis econômicas dependem 

de variáveis políticas. Para considerar a distribuição de recursos, o governo deve levar em conta 

também a “responsabilidade pessoal” dos indivíduos10 (DWORKIN, 2006b, p. 323). Assim, há 

situações ocasionadas por escolhas (ligadas à personalidade) e há situações ocasionadas por 

circunstâncias (ligadas aos recursos pessoais e impessoais).  

A igualdade distributiva não implica no conflito entre liberdade e igualdade. Ao 

contrário, a noção de responsabilidade pessoal, junto à ideia de escolha, coloca a liberdade no 

centro da igualdade distributiva. Sobre a seleção do momento de avaliação das condições das 

pessoas, não deve ser utilizado um critério “ex post”, que permite a correção na riqueza do 

indivíduo com base necessariamente na correção dos resultados de suas escolhas, pois isso 

fere o princípio da responsabilidade. Já a igualdade “ex ante” não envolve necessariamente 

correção a partir das escolhas, respeita a responsabilidade e pode ser utilizada (DWORKIN, 

2000, p. 210). 

Para explicar melhor a ideia de igualdade distributiva, é possível utilizar a metáfora do 

leilão hipotético (DWORKIN, 2011, p. 356), na qual náufragos em uma ilha desabitada tomam 

conchas como fichas e realizam um leilão para divisão dos recursos da ilha. Ao final do leilão, 

todos estão convictos de que usaram suas fichas do melhor modo possível e não querem trocar 

																																																								
9 Tradução livre, no original: “Equal concern is the sovereign virtue of political community - without it government 
is only tyranny - and when a nation's wealth is very unequally distributed, as the wealth of even very prosperous 
nations now is, then its equal concern is suspect. For the distribution of wealth is the product of a legal order: a 
citizen's wealth massively depends on which laws his community has enacted - not only its laws governing 
ownership, theft, contract, and tort, but its welfare law, tax law, labor law, civil rights law, environmental 
regulation law, and laws of practically everything else”. 
10 Traduções livres, nesse mesmo sentido: “When these choices are freely made, and not dictated or manipulated 
by others, we blame our- selves if we later decide that we should have chosen differently. […] We cannot plan or 
judge our lives except by distinguishing what we must take responsibility for, because we chose it, and what we 
cannot take responsibility for because it was beyond our control”. 
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suas escolhas, nem têm inveja, pois, caso quisessem outras coisas, poderiam ter escolhido. A 

riqueza de cada um não é fruto somente de suas escolhas, mas também das escolhas dos outros. 

A fantasia do leilão pode indicar algumas questões: uma economia com preços, salários e 

produção pré-determinados sem consideração de escolhas pessoais, refletiria, de modo muito 

imperfeito, os valores das pessoas; ademais, é essencial que o preço pago, pelo que uma pessoa 

adquire, reflita os verdadeiros custos de oportunidades que essa aquisição impõe às outras 

pessoas. No entanto, os mercados reais encontram-se frequentemente corrompidos e a 

regulação é necessária para aperfeiçoar a escolha, liberdade e eficiência.  

No caso da metáfora, após o leilão, o teste da inveja para de funcionar progressivamente, 

inclusive por questões não relacionadas às escolhas: falta de talento, doença, catástrofes etc. É 

então que outra metáfora pode ser usada para explicar uma redistribuição, a metáfora do seguro 

hipotético (DWORKIN, 2011, p. 360), segundo esse artifício, seguros fazem parte dos recursos 

disponibilizados na metáfora do leilão. Essa outra história ajuda a estimular a reflexão sobre o 

nível de seguro contra a baixa renda e o azar dos membros da comunidade, caso nenhum deles 

dispusesse de informações para avaliar os riscos das atividades de uns frente a dos outros. O 

governo, então, deveria usar um nível básico de cobertura como diretriz, envolvendo diferentes 

programas de redistribuição. Tributos seriam coletados da comunidade para pagamento de uma 

cobertura universal em determinado nível, que seria distribuído àqueles acometidos por 

problemas determinados por questões ‘ex ante’. 

Algumas pessoas acreditam que “a tributação destrói a liberdade”, outros afirmam que 

“ela torna livres um maior número de pessoas” (DWORKIN, 2011, p. 366). A noção de 

liberdade remete ao que Isaiah Berlin e outros chamaram de “liberdade positiva e liberdade 

negativa”, ou que Benjamin Constant chamou de “liberdade dos antigos e dos modernos”. É o 

tipo de liberdade que inclui o direito de autodeterminação, ou o direito do povo de governar a 

si mesmo, através da igualdade política. Sob essa perspectiva, a noção de liberdade é dividida 

em duas partes, que são complementares, relacionam-se e se sustentam (DWORKIN, 1996, p. 

21).  

A liberdade negativa reflete responsabilidades no âmbito pessoal, em que há a noção de 

individualidade e proteção da liberdade de expressão, da privacidade e das possibilidades de 

escolhas dentre diversos projetos de vida, além da ideia de que todos são dignos de igualdade 

de respeito e igualdade de consideração. Já na ideia de liberdade positiva, há a noção de povo 

e de coletivo, sendo que cada um é considerado como igual por um governo com representantes 

políticos. Essa noção reflete as responsabilidades coletivas, ela permite que as decisões 

coletivas prevaleçam (mesmo que o resultado não seja unânime) e sejam reconhecidas pelos 
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membros, que participam em ‘coautoria’ dessas mesmas decisões em uma democracia. 

Portanto, a liberdade positiva vigora realmente quando as pessoas controlam aqueles que as 

governam (DWORKIN, 1996, p. 22). 

Ainda é possível fazer uma distinção entre “liberty” e “freedom”, sendo a liberdade 

negativa não o sinônimo de uma autonomia total, mas sim uma autonomia substancial com base 

na dignidade e independência ética. Assim, as pessoas podem ser dotadas de autonomia para 

fazer suas escolhas pessoais, permitindo que a ética (bem viver) e a moral (modo como tratar 

as pessoas, oportunidades e direitos que elas têm para que possam viver bem) apoie-se 

mutuamente (DWORKIN, 2011, p. 368). 

Na maioria das decisões coletivas, as pessoas costumam acatar os resultados da vontade 

da maioria, ainda que tais decisões possam ser consideradas erradas ou injustas por alguns. Isso 

ocorre porque, quando as pessoas são membros de uma comunidade política, o ato dessa 

comunidade é também considerado um ato de cada um desses membros, mesmo que alguns 

deles tenham defendido o contrário e votado contra determinada decisão. Então, quando 

considerada a participação, é possível se identificar um vínculo moral (e não meramente 

metafísico ou psicológico) entre um indivíduo e determinado grupo. Essa concepção concilia 

as ideias de liberdade ‘negativa’ e ‘positiva’ e permite pensar que alguém governa a si mesmo, 

na qualidade de membro de uma democracia (DWORKIN, 1996, p. 23).  

A comunidade política não pode ser somente nominal. Para propiciar a genuína 

participação moral dos membros, ela deve ter sido estabelecida no decorrer de um processo 

histórico, com desenvolvimento de condições e relações de tratamento entre os indivíduos, que 

propiciem a participação de cada membro com interesse e independência moral diante das 

decisões. Todas as pessoas devem ter a oportunidade de modificar, de algum modo, as decisões 

coletivas. Essa é a condição que embasa o sufrágio universal, eleições efetivas e representação, 

além da manifestação e expressão para todas as opiniões.  

O processo político deve expressar igualdade de consideração de opinião de cada 

indivíduo, pois “uma sociedade em que a maioria despreza uma minoria não somente é injusta 

como ilegítima” (DWORKIN, 1996, p. 25).  Os membros da comunidade política verdadeira 

também devem ter independência moral e podem encarar uns aos outros como sócios num 

empreendimento conjunto, ainda que o empreendimento, como um todo, seja conduzido de uma 

maneira com a qual nem todos concordam. Não há nada nessas ideias que desconsidere a 

responsabilidade do indivíduo de decidir, por si mesmo, que vida viver, dados os recursos e 

oportunidades que lhe são oferecidos, depois de tomadas as decisões coletivas. 

Assim, mesmo quando um ponto de vista é derrotado, ele pode ser considerado como 
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unido aos outros, em um esforço conjunto nos processos decisórios. Nesse caso, a maioria não 

se arroga o direito de decidir aquilo que cada um deveria pensar ou dizer nessas decisões, pois 

a comunidade política verdadeira é aquela feita de agentes morais independentes, de modo que 

não se pode determinar o que os cidadãos devem pensar exatamente a respeito de política ou 

ética, mas se deve propiciar circunstâncias que os permitam chegar a convicções pessoais e 

refletidas em matéria de ética e política. A pessoa que acredita deter a responsabilidade pelos 

valores centrais da sua vida não pode entregar essa responsabilidade a um grupo, mesmo que 

disponha de um voto igual aos outros nas deliberações (DWORKIN, 1996, p. 26).  

Por fim, conclui-se que a proteção da integridade leva a comunidade a ser vista como 

um agente moral distinto, propicia melhor defesa da legitimidade política, promoção da 

autoridade moral, união da vida moral e política dos cidadãos e permite o autogoverno, em que 

cada cidadão pode se considerar participante e coautor de um conjunto de leis coerentes em 

princípio11.  Por sua vez, o autogoverno e a premissa majoritária somente são garantidos quando 

todos os membros da comunidade, sem restrições, são considerados seus membros morais e 

iguais em respeito e iguais em consideração.  

 

 

1.2 DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL   

 

 

No debate constitucional, a discussão sobre a concepção de democracia é essencial. 

“Democracia é o governo do povo”, mas a questão envolve “o que significa isso” (DWORKIN, 

1996, p. 15). A definição é objeto de várias controvérsias. A premissa majoritária é uma tese a 

respeito dos resultados justos de um processo político, que insiste que os procedimentos 

políticos sejam projetados de tal modo que, pelo menos nos assuntos importantes a decisão seja 

aquela favorecida pela maioria dos cidadãos, ou a decisão que eles tomariam com tempo e 

informações suficientes para refletir. Muitas pessoas tomam esse argumento como sendo a 

própria essência da democracia.  

A concepção constitucional de democracia pode se mostrar diferente, pois ao considerar 

o valor da democracia, não rejeita a premissa majoritária, mas nega que a regra da maioria seja 

																																																								
11 Observe-se ainda que uma “vontade geral rousseauniana” não pode se assentar em um conjunto incoerente de 
leis (DWORKIN, 1986, p. 188).  
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o objetivo final na definição de democracia. A concepção constitucional sustenta que as 

decisões coletivas tomadas pelas instituições políticas devem atender à exigência democrática 

de tratar todos os membros da comunidade, como indivíduos, com igual consideração e respeito 

(DWORKIN, 1996, p. 17).  

Essa explicação alternativa do objetivo de democracia exige uma estrutura de Estado 

conforme aquela demandada pela premissa majoritária, conforme a qual as decisões políticas 

do dia a dia devem ser tomadas por agentes políticos, escolhidos nas eleições populares (sistema 

representativo), isso por preocupação com a igualdade de cada cidadão, não por compromisso 

com metas de soberania da maioria. Por isso, a concepção de democracia constitucional não 

opõe objeções ao emprego desse ou daquele procedimento não majoritário ou baseado 

exclusivamente no sistema eleitoral direto para proteção e promoção da igualdade (DWORKIN, 

1996, p. 18). 

Uma postura favorável exclusivamente à premissa majoritária não é neutra, mas é em si 

mesma uma afirmação moral e “toma um partido”. O pertinente, nesse caso, não é defender um 

ou outro procedimento, mas questionar quem é o ‘povo’ (DWORKIN, 1996, p. 19) e como 

decisões podem ser tomadas com base nesse argumento (DWORKIN, 2011, p. 380). 

Existem tipos de ação coletiva, a primeira consiste no tipo estatístico, em que membros 

do grupo atuam sozinhos, não agem se vendo enquanto grupo. A segunda é o tipo comunitário, 

quando os indivíduos agem juntos, de forma que unificam os atos. Essa diferença permite traçar 

uma outra distinção sobre interpretações, como sendo interpretação estatística, conforme a qual 

em uma democracia, as decisões políticas são tomadas de acordo com os votos ou desejos de 

uma maioria ou uma pluralidade. E interpretação comunitária, segundo a qual em numa 

democracia, as decisões políticas são tomadas por uma entidade distinta, o povo enquanto tal, 

e não considerado como um conjunto numérico de indivíduos contados um a um (DWORKIN, 

1996, p. 21).  

A concepção constitucional toma o sentido de povo “não como sendo um grupo 

majoritário ou dividido em frações numéricas, mas uma comunidade que se considera unida 

apesar de suas divergências e discordâncias mais profundas”. Para Dworkin (1996, p. 24) essa 

comunidade adota a integridade. Uma comunidade que considera esse vinculo é composta de 

pessoas livres que são vistas como membros de uma comunidade política. Assim, mesmo que 

se tenha tido uma opinião contraria à da maioria, cada um pode se ver como parte em um 

empreendimento coletivo e aceitar o resultado das decisões coletivas necessárias.  

Essa ideia de pertencimento é alcançada através de mecanismos que permitam uma 

participação moral de todos, em que os membros atuem com reciprocidade e independência 
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moral, com oportunidade de gerar impacto e influência para a decisão (DWORKIN, 1996, p. 

30). Finalidade e essência da democracia não se resumem em um processo eleitoral majoritário, 

pois um sistema agregativo particular não garante um resultado justo. Pelo contrário, um 

processo político majoritário pode produzir leis que ferem igualdade ou o bem-estar total ou 

médio.  

Por outro lado, essa concepção, que pode ser também chamada de “coparticipativa”, 

entende que o autogoverno significa que o governo não é aquele da maioria das pessoas, mas 

sim aquele no qual as pessoas atuam como um conjunto de parceiros, mesmo que 

inevitavelmente estejam divididos sobre questões e opiniões políticas. A unanimidade é muito 

rara em comunidades políticas, mas pode existir uma parceria, se os membros aceitarem que 

devem agir com igual respeito e consideração uns com os outros (DWORKIN, 2011, p. 384). 

 

 

1.3 INTERPRETAÇÃO  

 

 

O desenvolvimento da teoria interpretativa deve adotar uma perspectiva que considera 

as interações humanas mediadas pelo diálogo, realizadas por sujeitos que se encontram imersos 

em um “contexto histórico-linguístico” e adstritos a um “processo hermenêutico” 

(GADAMER, 1997, p. 461). Considerando as contribuições filosóficas do “giro hermenêutico 

e giro linguístico” (WITTGENSTEIN, 1999), Dworkin observou a prática jurídica e apontou 

para a necessidade de uma teoria da interpretação, que abarcasse além das divergências sobre 

questões de fato, também as divergências sobre questões teóricas nos tribunais12. 

																																																								
12 Para Gadamer a operação humana do compreender poderia ser associada a uma estrutura em que o intérprete 
não finaliza o exercício da compreensão do mesmo modo (com os mesmos pré-conceitos) que iniciou. Os 
intérpretes, inseridos em um contexto histórico-linguístico, dialogam produzindo e comunicando compreensões 
diferentes, tal processo ocorre de forma contínua e sucessiva no decorrer do tempo. Assim, há um acúmulo de 
compreensões adquiridas (continuamente construídas), representado em um movimento hermenêutico, em que 
existe um enlace entre tradição (contexto histórico), intérprete e (re)construções de compreensões, formando a 
fusão de horizontes. Nesse sentido, pode-se verificar que: “Gadamer pretende recuperar o sentido positivo do 
reconhecimento de que a inserção do caráter humano e da consciência histórica nas tradições é que iluminará a 
razão. É preciso reconhecer a existência de preconceitos (‘pré-conceitos’) legítimos. A ideia proposta pela 
Aufklärung de que a separação entre preconceitos legítimos e ilegítimos será́ feita com o recurso a métodos é 
evidentemente descartada por Gadamer em vista de seu caráter cartesiano. Não que Gadamer oponha efetivamente 
verdade contra método. Preferimos a assunção de Coreth, que vê o próprio titulo da obra fundamental do primeiro 
alemão como verdade e método. Fique assinalado, de qualquer modo, que a tarefa hermenêutica não pode ser a de 
um apego irrefletido a métodos como pretendia a Aufklärung...” (MEYER, 2012, p. 59). O “giro hermenêutico” e 
o “giro linguístico” apontam uma proposta e paradigma diferenciados para o direito (FERNANDES, 2015, p. 163).  
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As práticas sociais são interpretativas e podem se diferenciar dependendo de certas 

características. Assim, podem ser observados alguns tipos de interpretação: científica, 

conversacional, artística, (DWORKIN, 1986, p. 51). A interpretação conversacional consiste 

em atribuir sentido ao que diz um interlocutor (ou aos seus estados psicológicos), enquanto a 

interpretação científica, como outro tipo de interpretação, consiste em atribuir sentido a 

conjunto de dados reunidos. Já a interpretação artística, busca justificar um ponto de vista sobre 

o significado, tema ou propósito de obras de arte. A interpretação das práticas sociais é 

semelhante à interpretação artística, por interpretar algo criado por pessoas. Assim, a 

interpretação da prática social e a interpretação artística podem ser englobadas na categoria de 

interpretações criativas.  

É possível dizer que, na busca de sentido, a interpretação conversacional e 

interpretações criativas são relacionadas à busca por intenção (explicações intencionais). 

Porém, enquanto, na interpretação conversacional, os propósitos, em questão, são relacionados 

ao interlocutor; na interpretação criativa, os propósitos, em questão, são relacionados ao 

intérprete, que colabora buscando realizar a interpretação da melhor forma possível (à melhor 

luz). Ocorre que todos os tipos de interpretação, independente da intenção, buscam ser as 

melhores interpretações possíveis. 

Desse modo, “todos os tipos de interpretação” (conversacional, científica e criativa) são 

conectados como sendo “interpretações construtivas”, pois, “todas elas buscam uma 

interpretação à melhor luz” 13  (DWORKIN, 1986, p. 53). Por exemplo, na interpretação 

conversacional, através do ‘princípio de caridade’, busca-se transformar o que a pessoa diz na 

melhor comunicação possível; já na interpretação científica, padrões refletem pressupostos 

																																																								
13 Tradução livre, no original: “The constructive account of creative interpretation, therefore, could perhaps 
provide a more general account so interpretation in all forms. We would then say that all interpretation strives to 
make an object the best it can be, as an instance of some assumed enterprise, and that interpretation takes different 
forms in different contexts only because different enterprises engage different standards of value or success”. 
Um ponto relevante: em nenhum escrito de suas obras Dworkin contrapõe o raciocínio científico à intepretação. 
Ele aduz em ‘Law`s Empire’ que a “interpretação científica” tem diferenças das “interpretações criativas”, mas 
ambas podem ser consideradas construtivas. Em ‘Justice for Hedgehogs’ ele defende que o “domínio da ciência” 
é também interpretativo, assim como o “domínio da moral”, portanto tanto um domínio quanto o outro são 
interpretativos e o que muda é o objetivo intrínseco da interpretação (solução maximamente bem-sucedida da 
investigação). “Especificações mais concretas da verdade” (“more concrete specifications of truth”) poderiam ser 
construídas para diferentes domínios e “teorias mais concretas de sucesso” (“more concrete accounts”) -adaptadas 
a cada domínio- seriam encontradas. Cada uma dessas diferentes teorias (considerações) teria o seu “nicho” 
(“nested”) interpretativo. Ambos os domínios (da ciência e da moral) são interpretativos, porem são independentes 
e ambos podem conter concepções da verdade. Dworkin deixa bem claro que a verdade na interpretação (conforme 
cada diferente teoria empregada em diferentes domínios) é uma aplicação mais abstrata ao domínio da 
interpretação como um todo: “theory of truth in interpretation, would then have to be seen as itself an application 
of an even more abstract theory of truth to the entire domain of interpretation. That supremely abstract theory of 
truth could not be wholly formal or platitudinous, however. If we can formulate such a theory at all, it would have 
work to do: it would have to fit and justify our truth-seeking practices and the allied practices of truthfulness 
across all domains” (DWORKIN, 2011, p. 177).  
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sobre paradigmas de explicações, aperfeiçoando características que permitem uma explicação 

ser superior à outra14. Porém, a interpretação construtiva “não é um ponto de Arquimedes”, 

nem isso fica sugerido na ideia da interpretação à melhor luz. Mais uma vez, é possível recorrer 

a Gadamer para afirmar que “a interpretação reconhece as restrições da história, ao mesmo 

tempo em que luta contra elas” 15 (DWORKIN, 1986, p. 62). 

Para refinar o entendimento sobre a interpretação construtiva, realiza-se uma separação 

analítica em três etapas interpretativas (DWORKIN, 1986, p. 65): a etapa pré-interpretativa, 

que trata da identificação; a etapa interpretativa que busca “justificação”; e a etapa pós-

interpretativa, que seleciona a melhor interpretação, ou seja, o melhor ajuste de acordo com o 

que a prática requer16 (DWORKIN, 1986, p. 66).  

Assim, na etapa pré-interpretativa, são identificados os padrões que fornecem o 

conteúdo de algo, essa etapa consiste em delimitar os contornos e as identificações devem ser 

compartilhadas, ao menos proximamente. Em seguida, na etapa interpretativa, o intérprete deve 

encontrar uma justificativa para os principais elementos daquilo identificado na etapa anterior. 

Essa justificativa permitirá estabelecer significados possíveis para o que foi analisado. Nessa 

fase, também é necessário um certo compartilhamento sobre adequação dos significados. Por 

fim, na etapa pós-interpretativa, o intérprete deverá ajustar suas ideias (formadas a partir da 

identificação e justificação) conforme o que a prática requer, portanto, definir uma interpretação 

à melhor luz. Essa etapa exige menos compartilhamento, comparada às anteriores.  

Conforme as etapas vistas, a interpretação construtiva é aquela realizada à melhor luz, 

porém, em muitos casos, as pessoas não reivindicam sem qualquer ressalva, a verdade para sua 

interpretação. Para falar sobre verdade interpretativa, Dworkin lança mão da teoria do valor, 

que busca explicar o sentido e possibilidade da verdade da interpretação, além da inefabilidade 

dessa mesma verdade.  

A interpretação pode alcançar uma verdade e deve observar a responsabilidade moral 

(DWORKIN, 2011, p. 131). Juízos interpretativos (assim como juízos morais) não podem ser 

“independentemente verdadeiros”, pois “a interpretação é um fenômeno social” (DWORKIN, 

																																																								
14  Conforme Dworkin, o paradigma fixa interpretações, pois são exemplos concretos, aos quais qualquer 
interpretação plausível deve se ajustar. Porém, os paradigmas não estão a salvo de contestações por uma nova 
interpretação, que considere melhor outros paradigmas e deixe aquele de lado, por considerá-lo equivocado.  
15 Em ‘O problema da consciência histórica’ Gadamer aponta que: “A interpretação, tal como hoje a entendemos, 
aplica-se não apenas aos textos e à tradição oral, mas a tudo que nos é transmitido pela história: desse modo 
falamos, por exemplo, da interpretação de um evento histórico ou ainda da interpretação de expressões espirituais 
e gestuais, da interpretação de um comportamento [...] Em todos esses casos, o que queremos dizer é que o sentido 
daquilo que se oferece à nossa interpretação não se revela sem mediação” (GADAMER, 2003, p. 19). 
16 Tradução livre, nesse mesmo sentido: “The justification need not fit every aspect or feature of the standing 
practice, but it must fit enough for the interpreter to be able to see himself as interpreting that practice, not 
inventing a new one”. 
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2011, p. 130), ou seja, realizada em conjunto com outras pessoas. Assim, é preciso levar em 

conta o gênero da interpretação – “individuação” daquilo que é interpretado, o objetivo ou 

conjunto de objetivos ligados ao gênero identificado, além das tentativas de identificar a melhor 

realização desse conjunto. Portanto, “uma interpretação particular alcança êxito - a verdade 

sobre o significado de algum objeto - quando melhor realiza, para esse objeto, os fins 

adequadamente atribuídos à prática interpretativa devidamente identificada como pertinente”17 

(DWORKIN, 2011, p. 131). 

A interpretação também segue um processamento explicado analiticamente ou de modo 

“esquelético” 18 (DWORKIN, 2011, p. 134). Essa interpretação holística envolve uma divisão 

em três estágios (assim como a interpretação construtiva): o primeiro estágio ocorre quando há 

a individuação. Nesse caso, há uma identificação subjacente de uma prática ou tradição à qual 

a interpretação pertence (p.ex. interpretação de leis ou interpretação constitucional); já o 

segundo estágio ocorre quando é atribuído um conjunto de objetivos àquilo que é identificado 

como pertinente (p.ex. uma teoria da democracia com autoridade dividida por legislador e 

juízes); por fim, o terceiro estágio ocorre quando se tenta identificar a melhor realização, desse 

conjunto de objetivos em uma ocasião particular. A divisão em estágios é artificial em vários 

aspectos, dentre eles, o fato de ignorar a interação entre os diversos passos da interpretação, 

que é holística, pois busca opiniões morais concretas e princípios justificadores abstratos, 

permitindo a reinterpretação até que se chegue à uma integração.  

O nível de convergência e divergência é demonstrado em uma comunidade, através 

desses vários juízos. No primeiro e segundo estágios da interpretação, a necessidade de 

convergência é maior, sendo que, a falta de convergência no primeiro estágio caracteriza 

impossibilidade de uma discordância. Porém, é preciso atentar que, a quantidade de 

concordância necessária para sustentar cada estágio “não é fixada de antemão” (fixed a priori). 

Somente quando se julga determinada prática, é possível auferir quantas e quais tipos de 

discordâncias são “toleráveis” e/ou (in)“frutíferas” (DWORKIN, 2011, p. 131).  

Pode existir diferença conforme a ocasião da interpretação – p.ex. diferenças entre 

interpretação colaborativa, explicativa e conceitual (DWORKIN, 2011, p. 134). A 

																																																								
17 Tradução livre, no original: “A particular interpretation succeeds - it achieves the truth about some object’s 
meaning - when it best realizes, for that object, the purposes properly assigned to the interpretive practice properly 
identified as pertinent”. 
18 Há uma preocupação didática de Dworkin ao expor suas ideias sobre o modo como ocorre a interpretação, por 
isso a explicação é fragmentada em etapas (no caso da interpretação construtiva: pré-interpretativa – interpretativa 
– e pós-interpretativa), ou estágios (no caso da teoria interpretativa do valor: individuação – objetivos – 
identificação). São divisões insatisfatórias e insuficientes, mas ao mesmo tempo, elas podem auxiliar o leitor a 
melhor compreender o processo interpretativo como um todo. 
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interpretação colaborativa preceitua que ouvintes e leitores consideram-se parceiros em um 

projeto iniciado pelo falante ou escritor, visando à comunicação bem-sucedida daquilo que o 

falante ou escritor quis expressar. Já a interpretação explicativa pressupõe um evento dotado de 

significado para o público, a quem o interprete se dirige. Ela tem mais proximidade com a 

intepretação histórica, em que não há propriamente um projeto (valor) compartilhado entre 

autores e intérprete. Finalmente, na interpretação conceitual (DWORKIN, 2011, p. 157) o 

intérprete busca significado de um conceito (p.ex. justiça e verdade), que podem ser criados e 

recriados pela comunidade a qual o conceito pertence, a comunidade inclui o próprio intérprete 

como criador. A interpretação conceitual envolve um significado em processo de transformação 

pela comunidade, da qual o intérprete faz parte. “Desaparece”, assim, nessa última, a distinção 

entre autor e intérprete, pois a interpretação adotada altera a questão interpretativa para o 

futuro19 (DWORKIN, 2011, p. 136). 

Ainda há mais um conjunto de distinções entre interpretações que pode ser realizado, 

dessa vez, sobre a relação entre duas interpretações diferentes. Elas são “independentes”, 

quando cada uma delas aceita ou nega a outra. São “complementares”, quando cada uma 

acrescenta ideias à outra, sem, contudo, questionar precisão ou importância. Finalmente, são 

“concorrentes”, quando cada uma delas realiza asserções que pressupõem deficiência da outra 

(DWORKIN, 2011, p. 139).  

Avançando, participantes que interpretam uma prática, analisam suas próprias intenções 

acerca dessa prática social. Eles concordam em muitas coisas para compartilhar a prática, mas 

as semelhanças de interesses e convicções somente se mantêm até certo ponto, que seja 

“suficientemente denso para permitir um desacordo genuíno, mas não tão denso que a 

discordância não possa ocorrer”20 (DWORKIN, 1986, p. 64).  

Os desacordos e concordâncias sobre conceitos somente podem ser explicados quando 

é realizada uma distinção sobre os tipos de conceitos usados, os separando por identificações 

que permitem às pessoas conectá-los como comuns. Nesse caso, há tipos de conceitos criteriais, 

que podem ser verificados quando utilizados os mesmos critérios para identificação de casos 

particulares. Nesse âmbito, há critérios mais precisos para identificar os espécimes – p.ex. 

“triângulo equilátero” (figura de três lados iguais) –, e há critérios menos precisos ou “conceitos 

																																																								
19 Traduções livres, nesse mesmo sentido: “In conceptual interpretation, that is, the distinction between creator 
and interpreter that marks collaborative and explanatory interpretation disappears, not because an interpreter is 
free to use these concepts as he wishes but because his use of the concept, in response to what he believes the right 
interpretation, will at least imperceptibly change the interpretive problem future interpreters face”. 
20 Tradução livre, no original: “it must be sufficiently dense to permit genuine disagreement, but not so dense that 
disagreement cannot break out” (grifos nossos). 
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criteriais vagos” – p.ex. “livro e calvície”. Nos casos menos precisos, a discordância é irreal ou 

meramente verbal, ou seja, a discordância é ilusória, podendo ser esclarecida com um pouco 

mais de articulação das palavras, já que as pessoas concordam quanto ao critério correto para 

aplicação, mas divergem nos momentos de aplicação, de modo que há um desencontro aparente 

de ideias. Tais desencontros, para Dworkin, são “casos-limite”. Assim, a identidade dos 

critérios não é suficiente para tornar a discordância genuína (DWORKIN, 2011, p. 158).  

Entretanto, outro tipo de conceito pode ser suscitado: os “tipos naturais”. Conceitos 

naturais são fixados conforme a identidade na natureza (p.ex. substâncias químicas, espécies 

animais). Não é possível aduzir que esses dois tipos (criteriais e naturais) são casos especiais 

uns dos outros, pois nesses casos cabem as colocações de Wittgenstein sobre conceitos como 

ferramentas conceituais e jogos de linguagem. O que há de comum, seja nos casos criteriais ou 

naturais, é o fato que toda discordância real é excluída, quando há concordância acerca dos 

fatos pertinentes.  

No tipo dos conceitos interpretativos, são chamados de paradigmas os casos em que as 

pessoas identificam certos conceitos que expressam valores, mas discordam sobre como esses 

conceitos devem ser caracterizados ou identificados para atender à melhor interpretação das 

práticas no contexto dessa aplicação (DWORKIN, 2011, p. 160). De certo modo, todos os 

conceitos são interpretativos no geral, pois as pessoas sempre precisam interpretar a prática 

para determinar algo sobre o conceito (DWORKIN, 2011, p. 163), ou seja, o que define se um 

conceito é criterial, natural ou conceitual, por exemplo, é a prática na qual ele é empregado. 

Assim, quando chegamos a definir um conceito já o interpretamos previamente. Para definição 

entre um tipo de conceito ou outro, entre o desacordo ou acordo, entre os significados 

superficiais ou profundos, é preciso que o entendimento interpretativo do sentido que a palavra 

adquire esteja conectado com o contexto em que ela é empregada, podendo, em certos casos, 

demonstrar um mero desacordo aparente sobre significados superficiais (envolvendo 

convenções), ou, conforme a prática em questão, suscitar um desacordo mais profundo quanto 

a um significado mais abrangente (envolvendo convicções).  

Os “conceitos morais são conceitos interpretativos” (DWORKIN, 2011, p. 166) que 

podem ser definidos conforme certo esforço empreendido. É inútil tentar entender a 

concordância ou a discordância tratando esses conceitos morais como criteriais, justamente por 

falta de convergência de critérios, pois as pessoas não concordam nem majoritária nem 

regularmente sobre isso – por exemplo, sobre quais pessoas/objetos são ‘bons’ ou atos são 

‘errados’. Não há assim, critérios comuns de aplicação para os conceitos morais. Conceitos 

morais também não são conceitos naturais, em que as definições acontecem a partir de 
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pesquisas sobre certos elementos ou características – p.ex. pesquisa-se o DNA para enquadrar 

um animal em certo grupo, pois, conceitos morais não são formados por algum elemento 

específico identificável na natureza –  conceitos morais não são formados por partículas de 

‘morons’ - moral particles (DWORKIN, 2011, p. 26) - “liberty has no DNA” (DWORKIN, 

2006a, p. 153).  

Ao contrário das proposições ‘científicas’, as proposições interpretativas não podem ser 

independentemente verdadeiras em quaisquer situações. Somente podem ser verdadeiras em 

virtude de uma justificação interpretativa que recorra à uma complexa rede (teia) integrada de 

valores, sendo que nenhum deles pode ser independentemente verdadeiro. Uma proposição 

interpretativa verdadeira é verdadeira devido a determinadas razões para aceitá-la, já que 

algumas razões podem ser consideradas melhores que outras. A interpretação é holística em 

todas as partes (como a própria ideia de rede ou teia), já a pratica comum na ciência funciona 

de forma linear. Sendo assim, os valores devem ser interpretados “cada um à luz dos demais, 

organizados não em hierarquia, mas na forma de uma cúpula geodésica”21 (DWORKIN, 2006a, 

p. 160).  

Definir uma interpretação ou um conceito moral como ‘verdadeiro’ requer interpretação 

do próprio conceito de verdade. Isso significa dizer que no campo interpretativo, para definir 

uma interpretação como verdadeira (ou para dizer que ‘uma interpretação pode ser verdadeira’), 

primeiro é necessário interpretar o conceito moral de verdade, ou seja, esclarecer a questão do 

que é verdade. A verdade é também, ela mesma, um conceito interpretativo. Muitas teorias 

tentam explicar a interpretação da ‘verdade’. Uma teoria da verdade, na interpretação moral, 

teria de ser entendida como aplicação de uma teoria ainda mais abstrata ao domínio da 

interpretação como um todo, se é que ela seria possível, deveria atender a variadas condições, 

como ser compatível com as práticas de busca e aplicação da verdade em todos os domínios e 

justificá-las em todos (DWORKIN, 2011, p. 171). 

Assim, a construção de uma teoria sumamente abstrata poderia ser estruturada do 

seguinte modo: (1) verdade e investigação são conceitos entrelaçados, pois a verdade pode ser 

considerada objetivo intrínseco de uma investigação; (2) a verdade será representada pela 

solução maximamente bem sucedida daquela investigação; (3) o sucesso da investigação é 

definido por objetivos do domínio em questão; (4) teorias mais concretas de sucesso seriam 

																																																								
21 Tradução livre, no original: “If we are better to understand the non-instrumental integrated values of ethics, we 
must try to understand them holistically and interpretively, each in the light of the others, organized not in 
hierarchy but in the fashion of a geodesic dome. We must try to decide what friendship or integrity or style is, and 
how important these values are by seeing which conception of each and what assignment of importance to them 
best fits our sense of the other dimensions of living well, of making a success of the challenge of living a life”. 
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adaptadas a cada domínio (cada um com seu nicho) – assim cada domínio poderia adotar uma 

dentre as teorias do sucesso disponíveis; (5) havendo domínios mais específicos 

(‘subdomínios’), existiriam respectivas teorias de aplicação para cada ‘subdomínio’.  

Um exemplo possível, considerando um conjunto proposto por Dworkin é: um domínio 

considerado: poderia ser ‘interpretação’ – teoria do sucesso a ser aplicada: poderia ser a ‘teoria 

do valor’ – domínio mais especifico considerado: poderia ser ‘interpretação da moral’ – teoria 

de aplicação a ser utilizada: poderia ser a ‘teoria da responsabilidade moral’. Outras teorias da 

verdade e consequentemente teorias do sucesso seriam apresentadas pelo domínio da ciência, 

já que, o domínio da interpretação do valor e o domínio da ciência têm objetivos distintos. Essas 

duas concepções de verdade seriam aplicadas em um nível muito abstrato, e vistas de um nível 

ainda mais abstrato de todos, seriam concepções da verdade (DWORKIN, 2011, p. 175). 

 

 

1.4 RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL  

 

  

As palavras “direito” e “moral” referem-se a conjuntos normativos distintos, enquanto 

o direito pertence a uma comunidade “particular”, a moral consiste em “normas impostas 

imperativamente a todos”, que balizam a criação de normas jurídicas. A questão é então: até 

que ponto essa baliza acontece? Enquanto um conjunto de teorias positivistas considera um 

conceito criterial (critérios de pedigree) de compartilhamento entre juristas e autoridades na 

identificação de proposições verdadeiras de direito, outro grupo considera os conceitos 

interpretativos, inclusive o conceito de direito (DWORKIN, 2011, p. 401).  

O grupo que considera os conceitos interpretativos defende que “o direito não inclui 

somente regras promulgadas, ou regras com pedigree, mas também os princípios que as 

justificam” (DWORKIN, 2011, p. 402)22. Para Dworkin a questão da relação entre direito e 

moral não é nem um problema moral e nem um problema jurídico, mas sim um “problema 

conceitual” (DWORKIN, 2011, p. 403) sobre análise do conceito de direito. Para as teorias 

positivistas é possível explorar a natureza (essência) desse conceito sem recorrer a suposições 

																																																								
22 O debate entre Dworkin e Hart vai muito além da questão sobre o conteúdo do direito ser (ou não) um conjunto 
de regras ou de qualquer outro padrão, já que Hart (1994, p. 263), de certo modo, admitiu a importância dos 
princípios no raciocínio jurídico e fez um aporte para compreensão do termo “regra” em sua teoria. Assim, com o 
passar do tempo pontos de maior controvérsia entre as vertentes teóricas passaram a ser a relação entre direito e 
moral e o convencionalismo (embasado na “norma de reconhecimento”) frente ao problema do desacordo teórico. 
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jurídicas ou morais anteriores, sendo que muitos autores positivistas ainda tentaram incluir o 

papel da moral no desempenho do raciocínio jurídico. A falácia do conceito criterial (e até 

mesmo do conceito do tipo natural) para definição do conceito de direito continua sendo motivo 

de dificuldade para os positivistas explicarem a questão da convenção ou apoiarem suas teorias 

em bases semânticas, criteriais, convencionais e descritivas (DWORKIN, 2011, p. 404).  

Para Dworkin o conceito de direito somente pode ser entendido como conceito 

interpretativo. Portanto, uma análise desse conceito somente pode ser plausível com uma teoria 

controversa de moral política. Então, qualquer análise sobre o conceito de direito deve 

pressupor, desde o começo, uma conexão íntima entre direito e moral. Uma teoria do direito 

deve ser construída com os mesmos pressupostos morais, interpretativos e argumentativos que 

uma teoria de qualquer outro valor político (p.ex. liberdade, igualdade, democracia etc.) e toda 

teoria assim construída é controversa e não neutra. Há, assim, possibilidade de uma visão 

integrada, que entende o direito como parte da moralidade política. A questão passa a ser como 

distinguir o direito da moral política (DWORKIN, 2011, p. 405).  

Em contraponto há quem defenda uma “tese do objetivo moral” (Moral Aim Thesis) que 

coloca o propósito do direito como solucionador de deficiências morais. Ou seja, nesse caso a 

origem do direito pode ser relacionada a fontes sociais e morais, mas o conteúdo do direito não 

incorpora nenhuma dessas fontes, uma vez, que seu conteúdo consiste em planejamentos para 

solucionar impasses os quais, sua origem (social/moral) falhou em dirimir/corrigir (SHAPIRO, 

2011). Percebe-se que tal colocação não considera que os próprios planos possam ter conteúdo 

moral ou social e são fundados na moralidade política (BUSTAMANTE, 2012a), pois planos 

visam corrigir (mais precisamente substituir) conteúdos morais e sociais. Esse tipo de 

posicionamento se autoproclama neutro e geralmente carrega críticas sobre a enorme confiança 

que teorias interpretativas como a de Dworkin depositam nas capacidades filosóficas e na boa 

vontade dos membros do grupo 23 . Essas teorias pretensamente “neutras” não apenas de 

descrevem, mas justificam o sistema jurídico, mostrando a importância da prática e como ela 

deve ser conduzida para proteger e melhorar os valores que ela propõe defender. Para Dworkin 

																																																								
23 Tradução livre, nesse sentido: “As we will see, Dworkin argues that interpreters should always interpret legal 
texts in a way that will present these texts in their best moral light. But Dworkin never considers in any meaningful 
way whether such a methodology is appropriate for participants with normal cognitive and moral capacities. On 
the contrary, Dworkinian interpretation presupposes a tremendous trust in the philosophical abilities of group 
members and in their good will for carrying out such rigorous intellectual exercises. If, as is reasonable to 
suppose, most individuals are not particularly adept at, or likely to engage in, philosophical analysis, it seems 
imprudent to demand that they interpret the practice as a moral or political theorist would” (SHAPIRO, 2011, p. 
33).  
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o juízo crítico do participante é estimulado com as exigências questionadoras do direito e negar 

esse viés seria subverter o Estado de Direito em vez de reforçá-lo. 

Na teoria do direito, foi a partir de H. L. A. Hart24 e de sua proposta de diferenciação 

entre os “pontos de vista interno e externo”25 que uma transformação na forma de conceber o 

direito como prática social foi inicialmente gestada, configurando uma importante mudança 

para formulação teórica de respostas mais satisfatórias a questões contemporâneas. Essa 

mudança envolve a justificação das decisões jurídicas e a inferência desse ponto na questão da 

legitimidade e da autoridade do direito.  

MacCormick foi um dos teóricos, após Hart, que pretendeu explorar a perspectiva do 

direito como “ordem normativa institucional”, levando adiante uma interpretação do “aspecto 

interno” inaugurado por Hart ao reconhecer a “dimensão normativa do direito” 

(BUSTAMANTE, 2013, p. 269).  

																																																								
24 Herbert Lionel Alphonsus Hart foi um dos maiores expoentes do positivismo descritivo, e é referencial nas 
discussões sobre a natureza e validade do direito. Hart sustentou uma distinção entre regras primárias, que 
concedem direitos ou impõem obrigações aos membros da comunidade, e regras secundárias, que estipulam como 
e por quem tais regras podem ser estabelecidas, modificadas ou abolidas (HART, 1994, p. 92). Hart define 
basicamente três tipos de regras secundárias para solucionar tais problemas: (1) regra de reconhecimento, que 
soluciona a incerteza, pois institui um critério formal (da fonte) para definir validade (e obrigatoriedade) de uma 
regra; (2) regras de modificação, que solucionam o caráter estático, pois definem os procedimentos e as autoridades 
responsáveis pela criação de novas regras;  (3) regras de aplicação, que solucionam o problema da ineficácia, pois 
definiriam as pessoas dotadas de autoridade para julgar controvérsias (HART, 1994, p. 95). Hart ainda diferenciou 
os termos ‘ser obrigado’ e ‘ser compelido’. Aqueles sujeitos a uma regra estão obrigados, uma regra difere de uma 
ordem por ser normativa e estabelecer um padrão de comportamento. Uma regra não pode ser obrigatória devido 
força física, mas sim pela autoridade, que derivada de outra regra aceita pela comunidade. A teoria geral das regras 
criadas por Hart desvinculou a autoridade da força física e listou possíveis fontes para autoridade de uma regra: 
casos em que o grupo aceita a regra como padrão de conduta obrigatória (critério da aceitação), caso em que a 
regra torna-se obrigatória (e válida) por ser promulgada por uma lei secundária (critério da validade). Uma das 
regras secundárias é chamada por Hart de ‘regra de reconhecimento’, que não pode ser ela mesma validada por 
outra regra, pois ela é a última instância e não pode satisfazer os testes estipulados por outra regra, assim, a regra 
de reconhecimento é a única regra em um sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende da aceitação das pessoas. 
A regra de reconhecimento não se confunde com regras de moralidade, pois o domínio de aplicação da primeira 
diz respeito ao funcionamento do aparato governamental. Hart ainda reconhece que as regras têm uma “textura 
aberta”, afirmando que os juízes poderiam exercer poder discricionário para decidir casos por meio de uma nova 
legislação (DWORKIN, 1977, pp. 19-22). Em suma, Hart definiu ‘critérios de validade para um sistema jurídico’, 
propôs a ‘tese da diferenciação’, onde com base nos critérios de validade um sistema jurídico pode ser identificado. 
Propôs a ‘tese da separabilidade’, que nega a afirmação de que normas injustas não possam ser direito, assim, o 
direito não se submete à princípios morais para sua validação. Lançou a ‘tese do fato social’, segundo a qual as 
normas jurídicas e o sistema jurídico são artefatos sociais. Ainda expôs a ‘tese da convencionalidade’, explicando 
o conteúdo e autoridade dos critérios de validade de um sistema jurídico através da convenção social (regra social) 
praticada pelas pessoas, em um aspecto interno e externo.  
25 Alguns autores divergem sobre a concepção do ponto de vista interno na teoria de Hart, alguns defendem ser 
um ponto de introdução da perspectiva hermenêutica do participante, enquanto outros defendem ser um ponto 
ainda fraco para essa perspectiva, visto a teoria de Hart se sustentar muito no ponto de vista externo e na 
neutralidade do filósofo do direito – “We distinguished an ‘internal’, a ‘hermeneutic’ or ‘non-extreme external’ 
and an ‘extreme external’ point of view. If there are three distinct points of view, not a simple internal/external 
dichotomy” (MACCORMICK, 1981, p. 39). – Para mais cf.: ‘Interpretation and methodology in legal theory’ 
(PERRY, 1995) e ‘H.L.A. Hart’ (MACCORMICK, 1981). 
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Não obstante à diferenciação entre o ponto de vista interno e externo, que contribuiu 

para uma aproximação da teoria do direito à hermenêutica, a teoria de Hart supunha também 

outras distinções que se afastaram, ao menos em parte, desse propósito. Nesse sentido, as 

noções de “criação” e “aplicação” do direito contribuíram para a distinção entre “teorias do 

direito” (‘theories of law’) e “teorias da adjudicação” (‘theories of adjudication’). Essa 

distinção é “crucial para o debate sobre o positivismo contemporâneo”, já que as teorias 

positivistas, em sua maioria, tendem a admitir que “não é tarefa de um teórico justificar 

qualquer prática ou decisão particular” (BUSTAMANTE, 2013, p. 273).  

Diferente dessa concepção de separação entre a teoria jurídica e a prática jurídica, que 

provoca um distanciamento entre teoria e prática no direito, MacCormick defendeu que o 

direito pode ser considerado “mais que um conjunto de fatos institucionais que não necessitam 

de qualquer interpretação ulterior”, pois possui um “o caráter argumentativo” inerente das 

práticas democráticas. Adota-se a ideia do discurso jurídico como “caso especial do discurso 

geral” (conforme “princípios do discurso na filosofia moral kantiana”), sendo que a diferença 

específica do discurso jurídico está baseada na presença de uma série de “constrições 

institucionais”. Ou seja, MacCormick sustenta que moral e direito são distinguíveis devido ao 

fato do “discurso jurídico operar no interior de um conjunto de balizas institucionais”, o que 

“implica que as decisões jurídicas são limitadas pela exigência de respeito às leis, aos 

precedentes e a outros materiais dotados de autoridade”, propiciando o entendimento do direito 

como “ordem institucional normativa” (BUSTAMANTE, 2013, p. 284). Essa “conexão 

argumentativa” entre o direito e a moral propicia argumentos morais éticos e políticos na 

argumentação jurídica, contrariando perspectivas de uma separação estanque entre direito e 

moral, conforme sustentam as teses fortes do positivismo jurídico (BUSTAMANTE, 2013, p. 

309).  

Nesse sentido, Dworkin sustenta que a tese das fontes sociais, tal como oferecida pelo 

positivismo, não é suficiente para compreender as razões relevantes para a determinação do 

conteúdo do direito26. Com base em princípios morais e razões de política, propõe, assim, a 

ligação entre direito e moral. A ideia de “responsabilidade política” é um dos contributos 

diferenciais de Dworkin para interpretação do direito, em conformidade com princípios morais 

																																																								
26 Nesse sentido, tradução livre, no original: “A full political theory of law, then includes at least two main parts: 
it speaks both to the grounds of law – circumstances in which particular propositions of law should be taken to be 
sound or true – and to the force of law – the relative power of any true proposition of law to justify coercion in 
different sorts of exceptional circumstance. These two parts must be mutually supportive” (DWORKIN, 1986, p. 
110). 
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vistos como “estruturas básicas” da comunidade jurídica. Sob essa perspectiva, não basta ao 

teórico descrever o direito e tratar normativamente das suas bases, mas é preciso também, 

buscar uma teoria da decisão (theory of adjudication), que ofereça um parâmetro de crítica aos 

“juízos jurídicos práticos” e procure “justificar as pretensões de juridicidade, que erigimos, 

quando entramos em uma disputa jurídica. As teorias da decisão e as teorias da argumentação 

jurídica são, portanto, parte de qualquer projeto jurídico-teórico que pretenda ser relevante na 

prática” (BUSTAMANTE, 2013, p. 306). Há, nesse fundamento, o conteúdo de parâmetro 

moral para pretensões de correção e “legitimidade governamental”, e é sobre esse conteúdo que 

um governo, bem como suas instituições em todos os níveis, deve agir para ser considerado 

dotado de autoridade e “legítimo”27 (DWORKIN, 2011, p. 321).  

A teoria da argumentação dworkiana, guiada pela busca de correção através da 

justificação moral e política do direito, pode ser considerada fundada e desenvolvida sobre 

bases sólidas, permitindo ao direito a manifestação de “uma de suas características centrais, que 

lhe foi extirpada pelo positivismo jurídico: sua reflexividade, ou seja, sua capacidade crítica de 

se ajustar aos desafios que lhe são formulados pelos participantes do discurso jurídico” 

(BUSTAMANTE, 2013, p. 309).  

A base de justificação da legitimidade e autoridade do Estado tem o viés moral e político 

conectado ao direito, sendo assim, o direito e a moral não são completamente seccionados, mas 

se encontram ligados, pois o direito pode ser viso como um ramo da moral política, e por sua 

vez, um ramo da moral geral. A “distinção entre esses dois conceitos interpretativos, ou seja, 

entre o direito e a moralidade política consiste na ideia de institucionalização”28 (Dworkin, 

2011, p. 405). 

Direitos políticos somente podem ser distintos dos direitos morais pessoais em uma 

comunidade que “tenha desenvolvido o que Hart chamou de regras secundárias”, ou seja, 

																																																								
27 Dworkin adota a perspectiva das obrigações associativas, e, por conseguinte, obrigações políticas diferente de 
qualquer ideia contratualista para explicação da fundação do Estado, desse modo é possível afirmar que: “Political 
obligation is in one way more precisely defined than the other associative obligations we have been canvassing. 
What it requires is fixed by constitutional structure and history: by the processes of legislation and, in some cases, 
adjudication as well. But in another way its moral impact is often more contestable. It is debatable when civil 
disobedience is an appropriate response to a citizen’s more general obligation to help improve his community’s 
sense of what its members’ dignity requires. In some terrible circumstances it is arguable that political obligation 
has lapsed entirely: when a government in power is no longer a legitimate government. No associative obligation 
holds when the purported association is itself a force for bad: the Mafia, as I said, creates no obligations among 
its members. Political obligation is a more complex matter, because laws are so different and have such different 
point and consequence from one another. But political obligation may also be extinguished altogether. Revolution 
rather than disobedience is then in the cards”. 
28 Tradução livre, no original: “The more difficult question is how that concept should be distinguished from the 
rest of political morality – how these two interpretive concepts should be distinguished to show one as a distinct 
part of the other. Any plausible answer will center on the phenomenon of institutionalization”. 
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“regras que fundamentam a autoridade e a jurisdição legislativa, executiva e judiciária” 

(DWORKIN, 2011, p. 405). Portanto, retomando Montesquieu, a distinção entre direitos morais 

pessoais, direitos jurídicos e direitos políticos depende da existência na comunidade de uma 

versão muito primitiva ou até extremamente sofisticada, daquilo que Montesquieu chamou de 

‘separação de poderes’. Assim, os “direitos e deveres políticos” podem ser “legislativos”, que 

garantem o poder legiferante da sociedade, ou podem ser “jurídicos”, e exigidos por seus 

titulares sem nenhuma intervenção legislativa29 (DWORKIN, 2011, 405). Direitos jurídicos são 

um ramo especial dos direitos políticos, porque são exigíveis e imponíveis por instituições 

judiciais e coercitivas sem necessidade de atividade legislativa ulterior (DWORKIN, 2011, p. 

407).  

A autoridade não basta se as instituições e decisões não são justificadas, o que traz 

grande carga de responsividade e caráter autoritativo. Os dirigentes políticos possuem (assim 

como todos os membros da comunidade) uma responsabilidade de imparcialidade e devem 

“tratar todos os membros de sua comunidade como iguais”. Ações fundadas em tratamento 

parcial e conforme preferências pessoais, podem significar atos “de corrupção”30 (DWORKIN, 

1986, p. 174). Todas as autoridades, independente de questões de promessa, moralidade privada 

ou expressividade política, devem tratar como iguais todos os membros da comunidade que 

governam, porque se acredita que é assim que todos devem se comportar e não por qualquer 

outro motivo ou explicação contingente.  

A exigência desse comportamento de imparcialidade e tratamento igual vem da ideia de 

comunidade como um todo, em que os membros têm obrigações, e é da “responsabilidade 

coletiva” de uns para com os outros, anterior às responsabilidades das autoridades e seus 

agentes no exercício de suas funções, que advém a exigência do tratamento imparcial 

(DWORKIN, 1986, p. 174).  

A responsabilidade institucional dos funcionários do governo, enquanto no exercício da 

profissão, então, pode ser tratada como uma questão ligada a uma ideia mais profunda de 

responsabilidade, através dos compromissos e envolvimento exigidos pelas obrigações 

associativas da comunidade. Contudo, a responsabilidade coletiva não impede, pelo contrario, 

																																																								
29 Traduções livres, nesse mesmo sentido: “The difference is not one of certainty but of opportunity. Legislative 
rights must wait their turn: in a democracy the vagaries of politics will determine which legislative rights will be 
redeemed and when. Legal rights are subject to different vagaries, but in principle they entitle individual members 
of the community to secure what they ask through processes directly available. Legislative rights, even when 
acknowledged, are of no immediate force; legal rights, once acknowledged, are immediately enforceable, on 
demand, through adjudicative rather than legislative institutions”. 
30 Tradução livre, no original: “treat all members of their community as equals, and the individual’s normal 
attitude for self-preference is called corruption in their case”. 
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reforça, que os juízes, como qualquer autoridade política, estejam sujeitos à ‘doutrina da 

responsabilidade política’, que condena um “estilo de administração política chamada de 

intuicionista” [Rawls]. Ou seja, que toma decisões que “parecem corretas isoladamente”, mas 

que não se sustentam como “parte de uma teoria dos princípios e políticas compatíveis entre si” 

(DWORKIN, 1977, p. 87). 

 

 

1.5 CETICISMO  

 

  

Há verdades sobre o valor e, portanto, erros. Apesar disso, muitas pessoas pensam nunca 

existir uma melhor coisa, ou coisa correta a fazer. Assim como as respostas mais positivas, 

essas respostas negativas quanto à fundamentabilidade de proposições sobre a moralidade 

também são “um juízo de valor substantivo”, pois todas elas se baseiam nos mesmos tipos de 

argumentos e “reivindicam veracidade” (DWORKIN, 2011, p. 24). Somente uma teoria moral 

permite que as pessoas formulem questões morais, até mesmo aquelas envolvendo o ceticismo 

moral, seja ele um ceticismo externo, que pretende argumentar a partir de pressupostos não 

morais, ou um ceticismo interno, que admite a argumentação moral e pressupõe a verdade de 

alguma proposição moral geral, diante de outras proposições igualmente morais.   

Deste modo, o ceticismo moral, seja externo ou interno, é ele mesmo uma “posição 

moral” (DWORKIN, 2011, p. 40). O ceticismo externo pode ser dividido em duas vertentes, a 

primeira, o “ceticismo externo do erro”, sustenta que todos os juízos morais são objetivamente 

falsos. Já o “ceticismo externo de status”, sustenta que juízos morais não podem pretender ser 

verdadeiros. Sendo o juízo cético um juízo moral, ambos os ceticismos externos caem em 

autocontradição. Em contraponto ao ceticismo interno/externo, e na defesa da moral como 

domínio independente, Dworkin apresenta o princípio de epistemologia moral chamado de 

“Hume’s principle”, que sustenta que:  

 
“nenhuma série de proposições sobre como o mundo é, como questões de fato 
científico ou metafísico, pode por si só – ou seja, sem algum juízo de valor escondido 
nos seus interstícios – fornecer uma conclusão sobre como as coisas devem ser” 
(DWORKIN, 2011, p. 44).31 

																																																								
31 Tradução livre, no original: “This holds that no series of propositions about how the world is, as a matter of 
scientific or metaphysical fact, can provide a successful case on its own - without some value judgment hidden in 
the interstices - for any conclusion about what ought to be the case”. 
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Isso significa dizer que as proposições descritivas, não podem fornecer conclusões 

‘neutras’ sobre como as coisas devem ser sem que um juízo de valor esteja implícito nas 

proposições. Ou seja, uma proposição moral somente pode ser refutada através de juízo moral32.  

Há uma posição metaética denominada “quietismo”, que afirma não existir modo de sair 

do pensamento normativo para explicar esse mesmo tipo de pensamento. Como consequência, 

não seria possível concluir nenhuma resposta acerca de questões de verdade ou falsidade sobre 

os juízos morais. Ao se posicionar sobre o quietismo, Dworkin observa que é verdade que não 

é possível justificar um juízo moral sem embasamento de convicções ou pressupostos morais, 

mas isso não significa que não existam respostas disponíveis para saber se determinado juízo 

moral é verdadeiro ou falso (DWORKIN, 2011, p. 67). Outra defesa do ceticismo é a tese do 

padrão, que defende a necessidade de argumentos positivos (morais) para provar alegações 

sobre questões morais, porém se não encontrados argumentos, corrobora-se com alegação da 

“indeterminação”. A tese é errônea, pois “confunde incerteza com indeterminação” 

(DWORKIN, 2011, p. 91). A dúvida entre duas posições (sobre se ela é “verdadeira ou falsa”) 

é diferente da negação que possa existir uma escolha possível entre as duas (concluindo-se que 

uma posição “não é verdadeira nem falsa”).  

Os desacordos e a diversidade como fato antropológico não são provas contrárias à 

veracidade moral33. As convicções das pessoas não provêm de encontros com “uma verdade 

moral” suprema, mas sim de suas diversas histórias interligadas por aquilo que lhes é comum. 

Na convergência ou na divergência, as pessoas têm que decidir sobre a verdade, através das 

justificativas de suas convicções. No caso de desacordo moral, há possibilidade de não se 

encontrar no conjunto de razões e argumentos demonstrações convincentes de que algumas 

opiniões são verdadeiras enquanto outras são falsas. Não obstante, ainda assim, é possível a 

																																																								
32 Em outras palavras, Nagel explica a ideia: “Since 1987 Ronald Dworkin and I have regularly taught together, 
and I have been exposed to his constant insistence that the only way to answer skepticism, relativism, and 
subjectivism about morality is to meet it with first-order moral arguments. He holds that the skeptical positions 
must themselves be understood as moral claims — that they are unintelligible as anything else. I would not go so 
far as that, but I have been led to the view that the answer to them must come from within morality and cannot be 
found on the metaethical level” (NAGEL, 1997, p. vii).  
33 Sobre o ceticismo e questões relacionadas a fatores antropológicos é possível realizar algumas distinções: 
“There is no inconsistency in holding the following set of opinions: (1) that a wired-in condemnation of murder 
had survival value in the ancestral savannahs, (2) that this fact figures in the best explanation why moral 
condemnation of murder is so widespread across history and cultures, and (3) that it is objectively true that murder 
is morally wrong. The first two of these claims are anthropological and the third is moral; there can be no conflict 
in combining the moral with the anthropological in this way. So external skeptics cannot rely only on anthropology 
or any other biological or social science. They rely on a very different kind of putatively external theory: they rely 
on philosophical theories about what there is in the universe or about the conditions under which people can be 
thought to acquire responsible belief” (DWORKIN, 2011, p. 35). 
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tentativa do convencimento de algo mais importante: que ao desenvolver opiniões e agir com 

base nelas, há responsabilidade.  

As pessoas podem escolher tratar de questões morais como ato de reflexão ou como ato 

de sorte. A diferença é que na primeira escolha estarão agindo com responsabilidade, enquanto 

na segunda, não. Elas podem concordar ou discordar substancialmente umas das outras sobre 

certas conclusões. Mesmo assim, ainda há a capacidade de reconhecer a responsabilidade moral 

umas das outras no desenvolvimento de suas conclusões. É possível estender a ideia para a 

primeira pessoa e verificar que alguém somente pode se considerar responsável por sua opinião 

moral, quando está convicta dela. A essência da responsabilidade consiste na integridade, e a 

epistemologia da pessoa moralmente responsável é interpretativa (DWORKIN, 2011, p. 100). 

Comunidade e civilidade exigem elevado grau de tolerância na discordância. As 

opiniões contrárias devem ser respeitadas, na medida em que é reconhecida e respeitada 

também a igual importância de todas as vidas humanas, mesmo existindo discordâncias de boa-

fé sobre o significado disso na prática. O respeito é mantido conforme a responsabilidade, pois 

isso caracteriza a igual importância de todas as vidas. Os membros mais vulneráveis da 

comunidade são os mais beneficiados quando a responsabilidade é exigida, pois são eles os que 

mais tendem a sofrer quando as pessoas não tratam a todos em consonância com os princípios 

que professam34. Todos podem obter ganhos em uma comunidade em que a responsabilidade 

propicia o respeito mútuo básico, mesmo diante da diversidade e do desacordo moral.  

Valores estão interligados em uma “rede” e se sustentam “mutuamente”35 (DWORKIN, 

2011, 101). Os valores certamente conflitam com desejos pessoais, mas eles não conflitam entre 

si, justamente por estarem mutuamente apoiados em uma rede coerente de convicções que 

coexistem, já que os fatos morais não são independentes. Para buscar a verdade na moral, é 

																																																								
34  Sobre vulnerabilidade, responsabilidade atenuada e pobreza: “It is important that this last argument for 
diminished responsibility is grounded in justice, not capacity. People who live in ghettos of poverty in a nation of 
affluence have been cheated of opportunities and resources they are entitled to have. But people who live in an 
age or space of relative privation that is no one’s fault cannot claim diminished responsibility for that reason; 
otherwise no one would be judgmentally responsible for anything until some millennium of wealth and cultural 
sophistication had been reached. The poverty that even arguably mitigates judgmental responsibility is only unjust 
poverty. That is why those who deny the injustice deny the mitigation as well” (DWORKIN, 2011, p. 252). Ainda 
é possível pontuar digressões sobre o assunto sobre justiça, responsabilidade e recursos no livro ‘Sovereign Virtue’: 
“I have stressed, beginning in the earliest chapters of this book, that a person's resources include personal 
resources such as health and physical capacity as well as impersonal or transferable resources such as money, 
and that though different batteries of techniques are required to correct or mitigate inequalities in these two major 
domains of resource, both must command the attention of egalitarians” (DWORKIN, 2000, p. 300). 
35 Nesse sentido: “We form these through interpretation of our abstract concepts that is mainly unreflective. We 
unreflectively interpret each in the light of the others. at is, interpretation knits values together. We are morally 
responsible to the degree that our various concrete interpretations achieve an overall integrity so that each 
supports the others in a network of value that we embrace authentically. To the extent that we fail in that 
interpretive project - and it seems impossible wholly to succeed - we are not acting fully out of conviction, and so 
we are not fully responsible” (grifos nossos). 



	 41	

preciso buscar a coerência endossada pela convicção. Assim, duas pessoas que raciocinam com 

responsabilidade e com convicção defendem conclusões distintas. As pessoas moralmente 

responsáveis podem não chegar à verdade, mas elas a procuram através de juízos de valor 

fundamentados em alguma razão para que sejam verdadeiros, nenhum juízo é verdadeiro a 

priori. Ou seja, essa verdade não pode ser fornecida por uma investigação lógica, nem empírica, 

mas sim interpretativa e argumentativa (DWORKIN, 2011, p. 121).  

As convicções morais não se confundem com aquilo que as pessoas pensam ou sentem 

“realmente” ou “objetivamente”. Apesar de evidenciáveis, convicções morais não são questões 

que dependem de determinações ou provas pela ciência. Convicções morais dependem de 

argumentos morais e argumentos morais não dependem de demonstrações científicas ou 

empíricas (DWORKIN, 2011, p. 27). Nas ciências formais e informais, são investigados 

indícios ou provas das proposições, mas não são elas que tornam a proposição verdadeira. No 

domínio do valor, são apresentados argumentos em favor das proposições, argumentos sólidos 

ajudam alegações a se tornarem verdadeiras (DWORKIN, 2011, p. 118). Talvez a ciência 

pareça um campo mais adequado ou fácil para se chegar à convergência e, então, a verdade 

pareça mais alcançável. Não obstante, “a verdade moral está sempre ao alcance do ser humano, 

ao passo que, a verdade científica possivelmente não esteja” (DWORKIN, 2011, p. 122). 

Desse modo, um cientista social não consegue apenas reportar as opiniões dos membros 

da comunidade sobre o que uma determinada prática exige, isso porque ele deve dispor do 

individualismo metodológico e empregar os métodos que aquelas pessoas, submetidas à 

análise, usam para formar as próprias opiniões36. A interpretação do cientista não é um relato 

neutro, mas afirmações que competem com as afirmações dos demais membros em uma 

comunidade37  (DWORKIN, 1986, p. 64).  

Alguns pontos principais podem ser concluídos: (1) todos os tipos de ceticismo são 

também posições morais, pois o ceticismo também utiliza argumentos raciocínio e juízos 

morais na defesa de suas proposições; (2) as pessoas podem discordar irreconciliavelmente 

quanto a determinada interpretação de conceito moral, mas são capazes de reconhecer a 

responsabilidade em realizar essa interpretação e justificar suas convicções, através de 

																																																								
36 Os cientistas sociais encontram seus dados pré-interpretados. Assim, devem compreender o comportamento pelo 
modo que ele já é compreendido pelas pessoas (HABERMAS, 1984, p. 102). 
37 Nagel expõe bem esta ideia: “Philosophy is also infected by a broader tendency of contemporary intellectual 
life; scientism. Scientism is actually a special form of idealism, for it puts one type of human understanding in 
charge of the universe and what can be said about it. At its most myopic it assumes that everything there is must 
be understandable by the employment of scientific theories like those we have developed to date – physics and 
evolutionary biology are the current paradigm – as if the present age were not just one in the series” (NAGEL, 
1986, p. 9).  
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argumentos; (3) uma interpretação sobre um conceito moral pode alcançar a verdade; (4) juízos 

interpretativos podem ser verdadeiros, desde que não independentemente verdadeiros. Sendo 

assim, a interpretação (moral) ocorre a partir de conceitos (morais e interpretativos), através de 

um raciocínio (moral) formando um juízo (moral) que pode ser verdadeiro (desde que não 

independentemente verdadeiro); (5) a própria noção de verdade é um conceito interpretativo e 

está restrita ao contexto de práticas, assim como a interpretação.  

Por fim, podemos afirmar que não existe alguma certeza científica “que possa 

reconciliar nossas certezas díspares”. Apesar disso, é possível ficar “apenas com a incerteza, 

mas não com o niilismo”. Aquele que defende “um ceticismo interpretativo”, deve fazer isso 

com argumentos também “arejados”, “controversos” e “não convincentes para os outros”, 

assim como os argumentos positivos que Dworkin apresenta. “Mais uma vez, tudo depende no 

final, do que você realmente pensa, e é responsável em pensar. Não porque o fato de você o 

pensar faça de algo o correto, mas porque, ao pensar que é correto, você esteja pensando 

corretamente”38 (DWORKIN, 2011, p. 156).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
38 Tradução livre, no original: “There is no experiment that must reconcile our disparate certainties. Still, for all 
that, we are left only with uncertainty, not nihilism. If you want more - if you want the quietus of an interpretive 
skepticism - you must argue for it, and your arguments will be just as airy, just as controversial, just as 
unconvincing to others as the positive arguments that dissatisfy you now. So - yet again - everything depends in 
the end on what you actually and responsibly think. Not because your thinking makes it right, but because, in 
thinking it right, you think it right”.  
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2 A TEORIA DOS ERROS INSTITUCIONAIS  
 

 

O presente capítulo propõe desenvolver pontos cruciais para a realização da adjudicação 

e argumentação jurídica conforme a integridade, a tese dos direitos e a argumentação em casos 

“difíceis”. A tese da resposta correta e a leitura moral da Constituição são expostas conforme 

os passos da adjudicação, o que permite visualizar o ponto de incidência da teoria dos erros 

institucionais na teoria mais geral e compreender sua importância e função. A exigência de 

consistência da teoria da integridade se mostra excessivamente forte, o que demanda permissão 

da consideração de alguma parte da história institucional como um erro, o que comina na teoria 

dos erros institucionais.  

A primeira parte dessa teoria consiste em dois conjuntos de distinções. O primeiro 

conjunto distingue entre a autoridade específica de qualquer evento institucional da força 

gravitacional. O segundo conjunto distingue entre erros enraizados e erros passíveis de 

correção. A segunda parte dessa teoria deverá demonstrar que sua existência e o 

reconhecimento de erros, torna a prática geral dos precedentes com base na integridade mais (e 

não menos) coerente, isso devido a exigência de equidade e vinculações futuras dos 

precedentes. Com o desenvolvimento dessa conjuntura a seguir, pretende-se melhor explicar a 

teoria dos erros em sua base de apoio para formação das concepções de “erro institucional” e 

de “correção”.  

 

 

2.1 A TESE DOS DIREITOS E A TESE DA RESPOSTA CORRETA: PRINCÍPIOS E 

DEONTOLOGIA  

 

 

Há um questionamento preliminar evidente quanto à ideia dos “casos difíceis”. Se a 

teoria de Dworkin destina-se à solução dos “casos difíceis”, seria necessário existir uma outra 

teoria para identificar quando o caso é fácil ou difícil? Ou seja, deveria haver uma primeira 

teoria para identificar se um caso é fácil ou difícil, após, uma segunda teoria para solucionar 

“casos fáceis” e ainda uma terceira teoria para solucionar “casos difíceis”? A resposta é não. A 
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teoria da integridade não necessita de uma teoria “prévia” para apontar um modo de 

identificação (e classificação) para dois ou mais “tipos” de casos. A teoria dworkiana também 

não precisa de um modo de solução específico para “casos fáceis”, muito menos de outro modo 

diferenciado para resolver os “casos difíceis”. Isso porque a integridade aplica-se bem a ambos 

os casos, pois, não é possível identificar ou adjetivar casos para depois interpretá-los. A 

interpretação do caso vem antes de qualquer conclusão a seu respeito.  

Primeiro se interpreta o caso para depois averiguar suas características. A integridade 

proposta por Dworkin é utilizada ao interpretar o caso e não depois que isso ocorre. Não é 

possível estabelecer (de antemão) uma definição ou critérios de classificação para identificação 

de casos como “fáceis” ou “difíceis”, para então realizar uma interpretação. Isso porque a 

interpretação é imediata e antecede a qualquer classificação. Caracterizar um caso como fácil 

ou difícil é o resultado e não o motivo da prática da teoria da integridade, sendo assim ela não 

depende de “definições prévias”, já que é preciso interpretar conforme a integridade para 

solucionar quaisquer casos, independente das características ou rótulos que eles recebam depois 

que isso acontece. O que definirá se o caso é fácil ou difícil é o contexto da interpretação e o 

próprio caso, conforme a complexidade requerida na interpretação e elaboração da solução 

adequada (DWORKIN, 1986, p. 354). 

Quando são discutidos os direitos e obrigações, principalmente nos casos “difíceis” em 

que os problemas parecem mais profundos, as soluções “menos evidentes” e difíceis de se 

alcançar, as controvérsias e divergências mais profundas, os juristas recorrem a princípios que 

são padrões diferentes das regras para solucionar os casos concretos. Assim, regras são distintas 

de princípios de modo “lógico” e diferem no “caráter da direção dada”. As “regras são 

aplicáveis na forma de tudo-ou-nada, ou a regra é válida caso em que a resposta que fornece 

deve ser aceita, ou não é válida caso em que em nada contribui para a decisão” 39 (DWORKIN, 

1977, p. 24). 

Essa distinção lógica traz outra diferença40. Princípios têm uma dimensão que as regras 

não possuem – “a dimensão do peso ou importância”. Na solução de um caso, quando os 

																																																								
39 Tradução livre, no original: “The difference between legal principles and legal rules is a logical distinction. 
Both sets of standards point to particular decisions about legal obligation in particular circumstances, but they 
differ in the character of the direction they give. Rules are applicable in an all-or-nothing fashion. If the facts a 
rule stipulates are given, then either the rule is valid, in which case the answer it supplies must be accepted, or it 
is not, in which case it contributes nothing to the decision”. 
40 Posteriormente em resposta aos críticos Dworkin explica que não pretende criar uma classificação taxonômica 
de padrões, nesse sentido, tradução livre, no original: “I fear that much of what I said in an article published in 
1967 encouraged Shapiro’s understanding of my argument. But his understanding is nevertheless incorrect, as I 
pointed out in an article published in 1972. Speaking of my 1967 article, I said, ‘My point was not that ‘the law’ 
contains a fixed number of standards some of which are rules and others principles. Indeed, I want to oppose the 
idea that ‘the law’ is a fixed set of standards of any sort. My point was rather that an accurate summary of the 
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princípios interceptam-se na apresentação de uma solução deve-se reanalisar o caso e levar em 

conta o peso relativo de cada um desses princípios. Não é possível haver uma mensuração exata 

e, diante do caso, o julgamento que determina se “um princípio ou política particular é mais 

importante que outro será por vezes controverso”41 (DWORKIN, 1977, p. 26). 

Para Dworkin o padrão “política” é diferente do padrão “princípio”, pois uma política é 

o tipo de padrão que “define uma meta a ser alcançada, geralmente, uma melhoria em alguma 

característica econômica, política ou social da comunidade”. Por outro lado, um “princípio” é 

“um padrão que deve ser observado, não porque promoverá ou garantirá uma economia, 

situação política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência da justiça ou 

equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” 42 (DWORKIN, 1977, p. 22). 

Considerando tais distinções entre regras, princípios e políticas, ainda se pode 

complementar, que as regras jurídicas são todas importantes como partes de um sistema de 

regras, porém, se para solucionar um caso elas se conflitarem, outras regras do sistema definirão 

critérios (graus superiores, tempo ou importância) para solução do impasse. Além disso, é 

importante frisar que a forma de um padrão não deixa claro previamente ao caso, quando se 

trata de uma regra ou princípio.  

Em resumo, Dworkin faz uma sucinta distinção entre regras, princípios e políticas, 

alerta, porém, que uma forma padrão não deixa clara a sua identificação de antemão. É preciso 

que se realize uma argumentação, diante de cada caso concreto, para que possíveis 

identificações desses padrões sejam apontadas e justificadas43 . Ele aduz que as políticas 

refletem um objetivo a ser alcançado, como melhorias em aspectos políticos, econômicos e 

																																																								
considerations lawyers must take into account, in deciding a particular issue of legal rights and duties, would 
include propositions having the form and force of principles, and that judges and lawyers themselves, when 
justifying their conclusions, often use propositions which must be understood in this way’. My target, in other 
words, was doctrinal, not taxonomic, positivism.” (DWORKIN, 2006, p. 234). 
41 Tradução livre, no original: “Principles have a dimension that rules do not – the dimension of weight or 
importance. When principles intersect (…) one who must resolve the conflict has to take into account the relative 
weight of each. This cannot be, of course, an exact measurement, and the judgment that a particular principle or 
policy is more important than another will often be a controversial one. Nevertheless, it is an integral part of the 
concept of a principle that it has this dimension, that it makes sense to ask how important or how weighty it is”. 
42 Tradução livre, no original: “a ‘policy’ that kind of standard that sets out a goal to be reached, generally an 
improvement in some economic, political, or social feature of the community (…) a ‘principle’ a standard that is 
to be observed, not because it will advance or secure an economy, political or social situation deemed desirable, 
but because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality”. 
43 Dworkin introduz a noção de regras não para realizar uma classificação de padrões, mas para se contrapor a um 
modelo que adota somente o modelo de regras ou uma forma “fechada” de se entender as normas jurídicas, ele 
aduz que o modelo de comunidade baseado na integridade é um modelo de princípios, que concorda, em alguma 
medida, com o modelo de regras no sentido que uma comunidade política exige uma compreensão compartilhada 
em certos aspectos, porém, o modelo de princípios é mais “generoso e abrangente”, visto que as pessoas “aceitam 
que são governadas por princípios comuns e não apenas por regras”. Tradução livre, no original: “they accept that 
they are governed by common principles, not just by rules hammered out in political compromise” 
(DWORKIN,1986, p. 211). 
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sociais. Já as regras são aplicáveis à maneira do “tudo ou nada” e quanto mais arrolarem as 

exceções, mais completo será o enunciado. A diferença entre regras e princípios é de natureza 

lógica, além disso, diferente das regras, os princípios possuem uma “dimensão de 

peso/importância”. Princípios referem-se a um padrão que deve ser observado por se tratar de 

uma exigência de justiça ou equidade, enfim, por pertencimento à alguma dimensão da 

moralidade.  

Em uma democracia, a comunidade deve ser governada por aqueles eleitos diretamente 

pela maioria, que são responsáveis pelos programas políticos aplicados. Assim, quando juízes 

solucionam casos fazendo o papel do legislador (criando uma legislação) há uma usurpação e 

comprometimento dessa responsabilidade legislativa, pois decisões políticas devem ser 

operadas através do processo político, criado para expressar diferentes interesses das pessoas a 

se levar em consideração. A “democracia supõe igualdade de poder político, se decisões 

políticas genuínas forem retiradas do legislativo para os tribunais o poder político dos cidadãos 

é enfraquecido – o que não é democraticamente desejável por ser injusto”44 (DWORKIN, 1985, 

p. 27). 

Contudo, essas afirmações pressupõem que o processo político, efetivado por aqueles 

majoritariamente eleitos através do voto direto, repousa no respeito a direitos básicos 

fundados em princípios. A defesa de que as questões de princípio sejam decididas por 

funcionários diretamente eleitos e não por tribunais não tem um fundamento teórico para 

demonstrar que, indubitavelmente, ou em condições indefinidas e não específicas, as “decisões 

legislativas sobre direitos detém mais probabilidades de serem corretas que decisões 

judiciais”45 (DWORKIN, 1985, p. 24). Os “legisladores não estão, institucionalmente, em 

melhor posição que juízes para decidir questões sobre direitos” 46 (DWORKIN, 1985, p. 25), 

ou seja, não há como afirmar, de modo abstrato, que legisladores, no exercício de suas funções, 

estejam menos sujeitos a cometer menos erros de princípio que juízes, ou vice-versa 

(DWORKIN, 1977, p. 86). Parece plausível considerar as instituições legislativas e judiciárias 

responsáveis, concomitantemente, pelo zelo dos direitos e correções em caso de erros. Não 

parece condizente com as perspectivas de igual respeito e consideração, igualdade de 

																																																								
44 Tradução livre, no original: “Democracy supposes equality of political power, and if genuine political decisions 
are taken from the legislature and given to courts, then the political power of individual citizens, who elect 
legislators but not judges, is weakened, which is unfair”.  
45 Tradução livre, no original: “It is difficult to assess the question of accuracy in the abstract, that is, apart from 
some particular theory of rights. But I cannot imagine what argument might be thought to show that legislative 
decisions about rights are inherently more likely to be correct than judicial decisions”.  
46 Tradução livre, no original: “I am now arguing only that legislators are not institutionally better placed to decide 
questions about rights than judges are”. 
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participação, influência e impacto colocar as questões de direitos (fundadas em princípios) 

dependentes de uma mera disputa ou restrição institucional e não sob o julgo das condições e 

possibilidades de correção e daquilo que é devido (de direito) a todas as pessoas membros de 

uma comunidade. 

Existem, nas afirmações dessas restrições, isto é, na ideia de que tribunais possam 

decidir pautados em princípios, a “suposição que o público faz distinção entre decisões 

políticas [de princípio] tomadas pelo legislativo ou por tribunais e funda a legitimidade nessa 

distinção institucional”47 (DWORKIN, 1985, p. 26). Não obstante, na verdade a legitimidade 

do Estado e do direito parece depender muito mais da integridade das decisões e observância 

de uma justificação moral e política (igual respeito e igual consideração) do que de disputas de 

poder ou prevalência entre decisões institucionais que – diga-se de passagem – deveriam 

trabalhar em colaboração e harmonia para melhor atender os compromissos que fundamentam 

a legitimidade e autoridade do poder governamental em seu conjunto de instituições frente aos 

cidadãos. Isso, através de mecanismos que possibilitem a exigência democrática da 

“distribuição equânime de poder político” entre as pessoas para “influência e participação” o 

mais inclusiva possível de cada cidadão, nas deliberações e tomadas de decisões coletivas48. 

Alegar que um modelo centrado em direitos também leva decisões políticas para as 

mãos de juízes conservadores ou dos membros de uma elite política, econômica e social não 

parece fundar uma boa opção de contraponto à teoria da centralidade dos direitos, pois essa 

teoria “diminui o número de decisões deploradas” por juízes que costumam aplicar esse caráter 

pessoal nas decisões, já que, com adoção da tese dos direitos, uma visão diferente sobre o direito 

pode ser construída pelos cidadãos e julgadores49.  

																																																								
47 Tradução livre, no original: “For it assumes that the public discriminates between political decisions taken by 
legislatures and those taken by courts, and that the public believes that the former are legitimate and the latter 
are not. But even if this is so now, the public sense of illegitimacy would presumably disappear if it were recognized 
by lawyers and other officials that such decisions are consistent with democracy and recommended by an attractive 
conception of the rule of law. So the present argument begs the question whether lawyers and officials should 
embrace that conclusion. It provides only an argument that any professional endorsement of such decisions should 
be followed – as inevitably it would be followed – by a change in the public’s attitudes toward the law as well”.  
48 Tradução livre, nesse sentido: “We must also remember that some individuals gain in political power by that 
transfer in institutional assignment. For individuals have powers under the rights conception of the rule of law 
that they do not have under the rule- book conception. They have the power to demand, as individuals, a fresh 
adjudication of their rights. If their rights are recognized by a court, these rights will be enforced in spite of the 
fact that no Parliament had the time or the will to enforce them. It may be a nice question whether any particular 
individual gains in power more than he loses when courts undertake to decide what political rights he has. Access 
to courts may be expensive, so that the right of access is in that way more valuable to the rich than the poor. But 
since, all else equal, the rich have more power over the legislature than the poor, at least in the long run, 
transferring some decisions from the legislature may for that reason be more valuable to the poor. (...) I assume, 
of course, favorable conditions that may not hold. But there is no reason to think, in the abstract, that the transfer 
of decisions about rights from the legislatures to courts will retard the democratic ideal of equality of political 
power. It may well advance that ideal” (grifos nossos).  
49 Tradução livre, nesse sentido: “There is, however, a further and perhaps more important reason why we should 
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Ademais, contra a tese dos direitos, também há afirmação de que a utilização de 

argumentos de princípio para justificar decisões jurídicas ocasiona a criação de uma norma por 

um tribunal, que é aplicada retroativamente por juízes diante de um caso, sendo a parte 

perdedora punida não pela violação de um “dever existente”, mas pela violação de um novo 

“dever criado” após o fato (DWORKIN, 1977, p. 85). O que não condiz com o preceito de que 

as partes não devem ser surpreendidas por uma decisão que cria novos direitos fora da 

legislação (“nulla poena sine lege”).  

Essa afirmação não tem força contra a ideia da tese dos direitos que defende que as 

decisões judiciais, inclusive nos “casos difíceis”, sejam tomadas com base em princípios. 

Mesmo um dever não estando expresso em uma legislação anterior escrita não significa que 

configure uma injustiça exigir o cumprimento desse dever, pois o argumento de princípio leva 

a considerar que se um demandante ou demandado puderem contar com uma decisão judicial 

ao seu favor, eles não estariam surpreendidos, pois as “expectativas mais justificadas” 

(conforme os princípios e a construção social e institucionalizada da moralidade política 

existentes) levam o tribunal a extrair uma decisão no caso (DWORKIN, 1977, p. 86). 

Uma sociedade centrada nos direitos como ideal político faz “uma promessa importante 

a cada indivíduo”, levando cada um a visualizar “suas relações com outros cidadãos e com o 

governo como uma questão de justiça”, o que encoraja a discussão na comunidade sobre as 

exigências da justiça frente às relações interpessoais. Democracia e Estado de Direito estão 

enraizados em um ideal fundamental, que governos aceitáveis devem tratar as pessoas como 

iguais50.  

Juízes e outras autoridades políticas estão sujeitos à “doutrina da responsabilidade 

política”, que “condena a tomada de decisões que parecem certas isoladamente, mas que não 

fazem parte de uma teoria abrangente dos princípios e das políticas gerais contendo outras 

																																																								
reject the argument that appeals to the conservative character of the present judges. For the character of judges 
is a consequence of the theory of adjudication in force; therefore, it cannot reasonably be urged as a reason for 
not changing that theory. If the rights conception of the rule of law were to become more popular in this country 
than it has been, legal education would almost certainly become broader and more interesting than it is now, and 
men and women who would never think of a legal career, because they want a career that will make a difference 
to social justice, will begin to think differently. he profession would change, as it did dramatically in the United 
States earlier in this century, and the lawyers whom that profession values and sends to the bench would be 
different”.  
50 Tradução livre, no original: “But that society makes an important promise to each individual, and the value of 
that promise seems to me worth the cost. It encourages each individual to suppose that his relations with other 
citizens and with his government are matters of justice, and it encourages him and his fellow citizens to discuss as 
a community what justice requires these relationships to be. […] It cannot promise him that the decision will suit 
him, or even that it will be right. But that is not necessary to make the promise and the sense of justice that it 
creates valuable. I may have made it seem as if democracy and the rule of law were at war. That is not so; on the 
contrary, both of these important political values are rooted in a more fundamental ideal, that any acceptable 
government must treat people as equals” (DWORKIN, 1985, p. 32).  
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decisões igualmente consideradas certas” (DWORKIN, 1977, p. 87). Essa exigência é 

“relativamente fraca para as políticas, que são agregativas” e se embasam de modo 

responsável em “estratégias” pontuais na busca de “objetivos coletivos”, permitindo 

diferenciações de tratamento dispensado aos indivíduos, conforme necessidades de melhoras e 

contínuas reestruturações sociais (guiadas por princípios e exigência de equidade). Já no caso 

dos princípios, a exigência “insiste na aplicação da consistência” a todos os casos, pois não se 

admite uma “distribuição desigual” desse padrão para os membros da sociedade, assim, um 

argumento de princípio pode justificar uma decisão particular se mostrar que tal princípio é de 

certo modo, compatível com a justificação de decisões anteriores em casos similares e poderá 

ser acionado em casos futuros de modo equânime entre os cidadãos (DWORKIN, 1977, p. 88).  

A tese dos direitos depende de “uma distinção geral entre direitos individuais e objetivos 

sociais” e depende também de “uma teoria do papel do precedente e da história institucional”, 

que mantenha a ideia de compatibilidade entre os princípios para evitar que o argumento seja 

corrompido, no caso de uma série de precedentes injustos. A tese depende ainda de uma 

suposição que “as pessoas tenham o direito político genuíno de ter uma decisão favorável em 

um processo” (DWORKIN, 1977, p. 89). 

Os argumentos de princípio (“arguments of principle”) estão relacionados a estabelecer 

um direito individual (“individual right”), já os argumentos de política (“arguments of policy”) 

ligam-se a objetivos coletivos (“collective goal”). Princípios são ligados a direitos e políticas a 

objetivos. A diferença entre eles é difícil de ser fornecida de antemão sem que se incorra em 

petição de princípio. Dworkin oferece um guia para que, argumentativamente, e de modo 

construtivo, caso a caso possa-se apontar os direitos que as pessoas têm (DWORKIN, 1977, p. 

90).  

Um objetivo político (“political aim”) promove ou protege um estado de coisas visando 

a oportunidade, recurso ou liberdade de um indivíduo (ou grupos e pessoas jurídicas), “um 

direito político (“political right”) é um objetivo político (“political aim”) individuado” 51. Já 

uma meta (“collective goal”) é “não individuada” e, por sua vez, “não requer concessão de 

oportunidades particulares, recursos ou liberdade para algum indivíduo” em específico. Assim, 

metas estimulam trocas de benefícios e encargos na comunidade (DWORKIN, 1977, p. 91). A 

eficiência econômica (“economic efficiency”) é uma meta coletiva (“collective goal”), por 

promover a distribuição de “oportunidades e responsabilidades na produção do maior benefício 

econômico agregado”. Algumas concepções de igualdade possivelmente também são 

																																																								
51 Dworkin pressupõe que direitos políticos são universais (DWORKIN, 1977, p. 94).  
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consideradas metas coletivas, nos casos de distribuição de riquezas e equilíbrio de prosperidade 

entre os grupos. As metas podem ou não ser absolutas. Diferentes metas podem ser perseguidas 

ao mesmo tempo e se ajustar. Já os direitos podem ser absolutos ou não absolutos (DWORKIN, 

1977, p. 92). Um objetivo político pode ser um direito (político) ou uma meta conforme seu 

peso, lugar e função em uma teoria política.  

Nesse sentido, um direito abstrato (“abstract right”) pode ser considerado como 

objetivo político geral e fornecer argumentos a favor de um direito concreto (“concrete right”), 

que por sua vez, pode ser um objetivo político definido com maior precisão, por ter alegações 

mais conclusivas e com maior clareza e peso quando comparado a outros objetivos em 

determinadas ocasiões.  Portanto, objetivos coletivos podem ser direitos ou metas e sendo 

direitos podem ser mais concretos –com alegações mais conclusivas– ou mais abstratos –com 

alegações menos conclusivas– (DWORKIN, 1977, p. 93).  

A “tese dos direitos estipula que juízes decidam os casos difíceis por meio da 

confirmação ou negação de direitos concretos”, tais direitos concretos devem ser 

institucionais. As decisões sobre direitos institucionais (DWORKIN, 1977, p. 101) são 

consideradas como regidas por restrições institucionais, ou seja, uma vez estabelecida uma 

instituição autônoma os participantes têm direitos institucionais de acordo com regras precisas 

e próprias dessa instituição e com as suas justificações gerais, de maneira a tornar possível o 

empreendimento como um todo. Os direitos concretos também devem ser direitos jurídicos 

(DWORKIN, 1977, p. 105).   

Enquanto os argumentos de política estão ligados a objetivos coletivos da comunidade, 

os argumentos de princípio relacionam-se com a justificação das decisões políticas, 

demonstrando que a decisão respeita o direito de um indivíduo ou grupo (DWORKIN, 1977, p. 

82). Sendo assim, é plausível que por motivos democráticos, em uma decisão emanada do poder 

público, argumentos de princípio e argumentos de política detenham sustentação por um 

representante diretamente eleito pela comunidade, enquanto que, juízes não eleitos contenham-

se aos argumentos de princípios para justificar e proferir decisões. Dessa forma, enquanto a 

tarefa de justificação na esfera legislativa exige argumentos de princípio e de política (com 

permissão do uso de outros argumentos, como p. ex. atos de generosidade ou virtude púbica), 

a justificação de uma decisão judicial, diante de regras insuficientes ou injustas, pode exigir 

apenas argumentos de princípio.  

Juízes têm a responsabilidade de justificar uma decisão particular com base em 

argumentos de princípio, sem a possibilidade de seletividade e tratamentos diferenciados, como 

as decisões tomadas com base em argumentos de política. Argumentos de política são 
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importantes, porém, nas decisões jurídicas, os juízes devem tratar o direito das pessoas como 

questões de princípio. Por essa argumentação, geralmente a decisão será considerada mais 

correta e terá prevalência. Direitos somente são preteridos por outros direitos (que demonstrem 

mais adequação ao caso concreto) ou por políticas muito fortes com relevância e urgência 

extremas e justificadas. Uma distinção entre argumentos depende de análise do caso concreto 

e contexto da comunidade.  

As decisões, eminentemente políticas, que tratam de objetivos políticos do tipo metas, 

devem ser dirigidas através do processo político, que envolve diferentes interesses, 

compromissos e distinções para fixar políticas. Mas nada disso impede que juízes possam 

decidir conforme os argumentos de princípio e direitos (o que envolve de algum modo, certos 

objetivos políticos, direitos concretos, abstratos e institucionais).  

Para cada caso controverso, existe uma resposta correta a ser construída. Dworkin 

afirma que o contraponto à discricionariedade com a tese da resposta correta para determinada 

questão de direito suscita muitas controvérsias52. Na teoria da integridade, a resposta correta 

																																																								
52 O fato das teorias do positivismo jurídico não trabalharem questões normativas sobre uma teoria da decisão ou 
da adjudicação faz com que existam diferentes posicionamentos diante do termo “discricionariedade”. Para 
Dworkin, o conceito de poder discricionário tem variações conforme contextos diversos: “Discretion, like the 
hole in a doughnut, does not exist except as an area left open by a surrounding belt of restriction. It is therefore a 
relative concept. It always makes sense to ask, ‘Discretion under which standards?’ or ‘Discretion as to which 
authority?’ Generally, the context will make the answer to this plain, but in some cases the official may have 
discretion from one stand-point though not from another” (DWORKIN, 1977, p. 31). Dworkin afirma, que a 
questão da discricionariedade depende de uma certa ambiguidade no conceito de poder discricionário, quando se 
trata do dever, tal conceito pode ser utilizado de três modo distintos (DWORKIN, 1977, p. 68). Assim, pode-se 
dizer que um poder discricionário pode ser exercido quando: (1) o dever for definido por padrões, que pessoas 
razoáveis podem interpretar de modos diferentes. Há uma vinculação ao padrão, mas possibilidade interpretativa 
“aberta”; (2) o dever de decidir é “definitivo”, ou seja, quando nenhuma autoridade superior poderá rever ou 
descartar a decisão (há hierarquia e uma impossibilidade de revisão imediata de um grau superior; (3) o dever é 
imposto pelo conjunto de padrões, e esse conjunto não visa a imposição-obrigação do dever de tomar uma decisão 
especifica (há discricionariedade, pois, o conjunto de padrões é permissivo quanto ao dever que seja tomada uma 
decisão específica). O exemplo de 1, pode ser o sargento que escolhe um homem para uma missão, o exemplo de 
2, pode ser o árbitro de linha que marca impedimento em um lance do jogo, o exemplo de 3, pode ser uma cláusula 
que permite (e não obriga) opção de renovação contratual. Se os juristas divergem diante de uma decisão não 
orientada por qualquer regra social, é evidente que não haverá de modo inequívoco uma decisão jurídica específica 
ali. Então, juízes terão poder discricionário no sentido de (1) através de interpretação do padrão. Caso 
compusessem o mais alto tribunal, esses juízes teriam poder discricionário no sentido de (2).  Entretanto, caso os 
deveres e responsabilidades possam ser gerados apenas por regras sociais (em uma versão forte) se admitirá a 
discricionariedade em (1) e (2), mas não se reconhecerá que existe qualquer discricionariedade quanto ao sentido 
de (3). O positivismo jurídico (consideradas aqui as versões mais fortes como p.ex. o positivismo exclusivo de 
Raz – as sustentações a seguir podem variar em alguma medida, conforme o tipo de positivismo) sustentará, 
quanto à discricionariedade judicial: (A) na interpretação de padrões (inclusive princípios) admite 
discricionariedade “forte”. Reconhece o dever da interpretação de padrões (inclusive a interpretação de princípios). 
Pois, a regra mestra obriga que o juiz faça essa interpretação. A regra mestra obriga (sem acréscimos) apenas o 
seguinte: que o juiz faça interpretação de padrões, inclusive princípios. Na obrigação de interpretar, o padrão tipo 
‘princípio’ é considerado como propiciador de uma maior abertura, assim, há discricionariedade forte (ou admissão 
da discricionariedade). Não há direcionamento normativo mais detalhado aqui, principalmente aportes teóricos 
mais profundos, sobre como interpretar os princípios para mitigar essa discricionariedade forte. O positivismo 
exclusivo aceita que juízes sejam obrigados pela regra mestra a interpretar padrões (inclusive princípios) sem, 
contudo, incorporá-los ao direito. Para o exclusivo a regra mestra obriga somente: interprete princípios. Assim, a 
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não se trata de uma resposta única padrão que exista de antemão para todos os casos, muito 

menos de uma resposta descontextualizada em relação a um caso concreto. A resposta correta 

é sempre construída argumentativamente conforme o caso concreto e as situações que ele 

envolve.  

Apesar de existir uma noção de conjunto coerente de princípios, igual respeito e igual 

consideração, dignidade53 e direitos humanos como ideias dentro de algum tipo de referencial 

para correção, esses referenciais morais também devem ser justificados (articulados por 

argumentos) nas respostas em que são empregados.  Então, de qualquer modo, a resposta dá-se 

através da construção argumentativa, diante do caso. Os referenciais e as questões adjacentes 

para as quais se visa obter soluções são desenvolvidos e articulados por argumentos em 

conjunto. Sendo assim, por mais que exista um referencial ou justificativa moral dotada de 

pretensão de universalidade e objetividade e ele carregue em si (ou represente) um conjunto 

central e denso de possíveis ideais normativos e respostas corretas aos casos, sem o 

desenvolvimento argumentativo, diante do caso, esse referencial perde sua força (peso como 

justificação), aplicabilidade e observância devida. Portanto, nesse caso, há que se considerar 

																																																								
regra mestra não obriga a inclusão desses princípios com conteúdo moral. Já o positivismo inclusivo permitirá 
essa incorporação; (B) na autoridade superior admite-se discricionariedade. Reconhece o dever da autoridade 
superior. E não vê problema nessa discricionariedade; (C) na observação do conjunto de padrões inexiste (nega-
se) discricionariedade. Não reconhece o dever. Inexiste discricionariedade, pois, não há dever quando não há 
obrigatoriedade. A ‘regra mestra’ não obriga a observação do conjunto de padrões. Se não há obrigação, não há 
dever. Se não há dever, não há discricionariedade. Diferente do positivismo, Dworkin sustenta quanto à 
discricionariedade judicial que: (A’) na interpretação de padrões (inclusive princípios) admite discricionariedade 
“fraca”, nega a discricionariedade “forte” como colocada em (A), faz proposta para mitigar essa discricionariedade 
“forte”. Reconhece o dever da interpretação de padrões. Não há opção de não os interpretar, pois a interpretação 
ocorre sempre em todos os tipos de padrões. Não há observação à uma regra mestra para identificação de conteúdo 
e validade do direito. Questões de legitimidade e autoridade advém do “igual respeito e igual consideração” e são 
trabalhadas institucionalmente sem a exigência de uma regra mestra tal qual a exposta pelo positivismo. Dworkin 
vê problema nessa discricionariedade ‘forte’, aponta que há uma melhor interpretação (interpretação ‘à melhor 
luz’) possível dos padrões, considerado o caso concreto e o juiz deve (tem responsabilidade) de fazer essa 
interpretação. Há discricionariedade “fraca” (ou negação da discricionariedade “forte”), pois Dworkin propõe 
mitigar essa discricionariedade através de direcionamento normativo (melhor interpretação e responsabilidade 
institucional do juiz conforme a teoria da integridade); (B’) na autoridade superior admite-se discricionariedade. 
Reconhece o dever da autoridade superior e a discricionariedade. Não vê problema na hierarquia institucional e 
existência de uma Suprema Corte, por exemplo; (C’) na observação do conjunto de padrões admite 
discricionariedade “fraca” e nega uma discricionariedade “forte” (que o positivismo nega e diz inexistir – “C”), 
faz proposta para mitigar essa discricionariedade através de direcionamento normativo. Reconhece o dever de 
observação do conjunto de padrões (rede-teia inconsútil). O juiz tem dever de observação do conjunto de padrões 
na decisão devido à exigência da integridade. O juiz tem responsabilidade institucional de tomar uma decisão 
específica (tese da resposta correta) conforme cada caso e considerando o conjunto de padrões. Conclui-se que, 
para o positivismo jurídico (teses mais “fortes”): (A) admite discricionariedade “forte”; (B) admite 
discricionariedade; (C) nega discricionariedade (inexistência). Já para Dworkin: (A’) admite discricionariedade 
“fraca” nega e faz proposta para mitigar discricionariedade “forte”; (B’) admite discricionariedade; (C’) admite 
discricionariedade “fraca” nega e faz proposta para mitigar discricionariedade “forte”; 
53 Tradução livre, no original e nesse sentido: “Hercules will then use his theory of dignity to answer questions 
that institutional history leaves open. His theory of dignity may connect dignity with independence, so that 
someone’s dignity is comprised whenever he is forced, against his will, to devote an important part of his activity 
to the concerns of others” (DWORKIN, 1977, p. 127). 
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que, por mais que casos se apoiem em um centro referencial, cada caso tem sua resposta 

(desenvolvimento argumentativo) correta.  

Pode-se dizer que, para Dworkin, as pretensões de verdade (validade moral), 

referenciadas no mundo objetivo, podem ser distintas (até certo ponto) de pretensões de 

correção normativa em que há observância necessária dos referenciais de valor da comunidade, 

através da perspectiva institucionalista. Apesar disso, ambas as pretensões são ligadas pela 

legitimidade (reconhecimento da condição de validade sob uma justificação moral normativa) 

e autoridade dada às decisões tomadas institucionalmente pelo Estado, considerada a 

justificação fornecida a partir dos princípios expressos pela moralidade política substantiva da 

comunidade e avalizados por sua história institucional54.  

Essa noção entrelaça moralidade política, legitimidade e marca o compromisso com os 

“co-autores” (cidadãos) alcançados pelas decisões, permitindo que núcleos institucionais de 

representação política possam configurar como fóruns públicos de debate na ampliação da 

participação democrática e influência nas decisões institucionais em geral, envolvendo as ideias 

																																																								
54 Para Dworkin a legalidade (legality), juridicidade ou o chamado Estado de Direito (rule of law) é um valor 
político (filosófico-político) interpretativo e integrado em uma rede com outros valores: “Some [peoples] say, as 
I just noted, that the Nuremberg trials offended legality, whether or not they were finally justified by some other 
value. But others say that the trials protected or enhanced the the true ideals of legality. People disagree now, 
along similar lines, about trials of deposed dictators for inhumane acts not condemned by local law when they 
acted, and about the trials of Balkan villains in international criminal courts. These different views represent a 
common adherence to the value of legality, but different conceptions of what legality is” (DWORKIN, 2006a, 
p.170). Nesse sentido, legalidade, validação e verdade das alegações do direito estão intrinsecamente relacionadas, 
por isso a importância no entrelaçamento entre teoria do direito e teoria da decisão que não estejam embasadas em 
uma “filosofia arquimediana” e “pretensa neutralidade”. Assim, as concepções de legalidade diferem, no que diz 
respeito a tipos de critérios suficientes (corretos) para satisfação da legalidade e de que maneira (correta) esses 
critérios devem ser determinados. Uma concepção de legalidade significa uma maneira de decidir quais alegacões 
do direito são verdadeiras (p.ex. a tese das fontes de Hart pode ser considerada uma concepção de legalidade). É 
possível pensar que em alguns casos a legalidade está oposta à justiça, embora pareça absurdo pensar em algum 
caso que a legalidade possa estar oposta ao direito devidamente compreendido (DWORKIN, 2006a, 170). 
Dworkin defende que a prática jurídica é mais bem atendida quando as pessoas se propõe a aprimorar e defender 
concepções de legalidade formulando testes para alegações de direito concretas a partir de concepções 
preferenciais. As teorias podem ser mais ou menos ambiciosas, as teorias mais ambiciosas tentam encontrar apoio 
para a sua concepção de legalidade em um conjunto de outros valores políticos afins, de modo que os outros 
valores apoiam e não contradizem ou conflituam com essa concepção de legalidade. Identificar verdadeiras 
proposições de direito é uma questão de interpretar dados jurídicos de modo construtivo, e uma interpretação 
construtiva não somente se ajusta aos dados como também os justifica. Nesse sentido está: “[…] that a constructive 
interpretation aims both to fit and to justify the data. I warned that ‘fit’ and ‘justification’ are only names for two 
rough dimensions of interpretation, and that further refinement would require a more careful analysis of other, 
discrete political values through which to understand these dimensions more thoroughly, so that we might see, for 
example, how to integrate them in an overall judgment of interpretative superiority when they pull in opposite 
directions. The key political concepts that must be explored in that way, it now seems to me, are those of procedural 
fairness, which is the nerve of the dimension of fit, and substantive justice which is the nerve of political 
justification” (DWORKIN, 2006a, 171).  Compreender melhor a concepção de legalidade significa ampliar a 
discussão da decisão judicial de modo a incluir um estudo de outros valores, esse aprofundamento significa alterar 
o próprio entendimento de direito, de equidade e de justiça, pois: “a wide-ranging reinterpretation of political 
values leaves nothing wholly as it was” (DWORKIN, 2006a, 171). 
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de coerência dos princípios, do igual respeito e igual consideração. As decisões e correções 

institucional tomam como parâmetro uma justificativa que pode ser empregada de modo 

universalizável, normativo e deontológico.  

John Rawls (2005, p. 173), Jürgen Habermas (2002, p. 308; 2004, p. 290), Ronald 

Dworkin (1977, p. 240) e Klaus Günther (2000; 2004, p. 85), cada um a seu modo, parece 

compartilhar a perspectiva deontológica55. Dworkin defende a tese deontológica e o código 

binário do direito (permitido ou proibido – lícito ou ilícito – correto ou errado), simplificadores 

na coordenação coletiva e na orientação dos participantes para as práticas sociais. Na 

aplicação dos princípios, não há que se falar em colisão, eles são aplicados conforme a 

adequação visto o apoio e construção coerente em uma rede56. 

Ralws (2005, p. 173) defende que a prioridade do justo é um elemento essencial do seu 

“liberalismo político” e desempenha importante papel na justiça como equidade, pois nenhuma 

concepção de justiça pode se basear em uma ou em outra concepção particular de bem. Ele 

diferencia a concepção política de doutrinas abrangentes, sendo que a concepção política de 

justiça é uma concepção moral independente de doutrinas abrangentes, formada por ideias 

fundamentais latentes na cultura política e pública de uma sociedade democrática, ou seja, 

elaborada conforme a estrutura básica de um regime democrático e se apresenta como uma 

concepção razoável (diferente do racional, o razoável está disposto a propor e aceitar termos 

equitativos de cooperação).  

Contudo, a prioridade do justo, mesmo permitindo diversos projetos de vida, impõe 

limites a esses projetos individuais admissíveis 57 . O liberalismo político apresenta uma 

																																																								
55 Importante frisar que para Habermas há diferença no nível deontológico entre normas (entre regras e princípios), 
enquanto os valores são enunciados axiológicos conforme variações contextuais. Para Dworkin, há algumas 
diferenciações possíveis quanto a essas nomenclaturas, sendo que em alguns pontos ele se refere aos “princípios” 
também pela denominação de “direitos” (trunfos) no campo predominantemente jurídico ou “valores” no campo 
predominantemente moral, considerando a conexão (derivação) existente entre direito e moral, lembrando que na 
teoria de Dworkin não há uma separação estanque desses dois sistemas como propõe, de certo modo, outras teorias.  
56 Aqui não se pretende trabalhar de forma profunda cada um dos autores suscitados (Rawls, Habermas, Günther) 
e suas respectivas teorias em completude. O que se pretende é traçar uma analise comparativa e discorrer sobre a 
compreensão da perspectiva deontológica como característica quanto às teorias do direito e quanto à teoria da 
integridade. A perspectiva deontológica é importante para a teoria dos erros institucionais, visto o sistema de 
correção e referencial normativo que propicia sobre os argumentos de princípio.  
57 A teoria do liberalismo político em Rawls defende que cidadãos livres e iguais, com capacidades morais de 
senso de justiça e concepção do bem, podem usar a razão para construir conflituosas doutrinas abrangentes 
(comprehensive doctrines) - religiosas, filosóficas, morais etc., surgindo o problema da manutenção da coesão 
social, considerada a diversidade. É então, que Rawls propõe a existência de uma justificação pública (razão 
pública) que leva a um consenso sobre uma concepção política de justiça. Se cada pessoa tem uma concepção do 
que seja o bem, a concepção política de justiça (justo) deve ser formada por um valor moral que todos possam 
compartilhar. Assim, o justo prevalece sobre o bem, sem, contudo, negar todas as concepções diversas de bem, 
impondo apenas alguns limites a projetos individuais admissíveis. A concepção política, contem valor moral e é 
autossustentável. A razão pública, na forma de consenso, pode agregar convergências entre doutrinas 
abrangentes divergentes, porém isso não é uma obrigatoriedade. Esse consenso agregador recebe o nome de 
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concepção política de justiça para as principais instituições da vida política e social, sendo que 

seu conteúdo deve afirmar direitos e liberdades básicas que possuem prioridade. Portanto, a 

concepção política de justiça (justo) se impõe às concepções de bem e as limitam, assim, as 

ideias de bem que possam ser admitidas devem ser ideias políticas (conforme concepção 

razoável de justiça) compartilhadas por cidadãos livres e iguais que não pressupõe qualquer 

doutrina abrangente.  

Habermas (2002, p. 308) considera a composição eticamente heterogênea das 

sociedades multiculturais e observa um descompasso nas sociedades modernas, em que as 

diferenças nas interações entre os cidadãos são cada vez mais crescentes, por outro lado, 

existem as exigências impostas por um sistema jurídico igualitário a despeito de todas essas 

diferenças. Aduz que somente é possível “corrigir erros” se for pressuposta uma decisão 

fundamentada no “correto”, ou seja, sobre a base do “princípio da bivalência” que leva à 

orientação da “resposta correta” (HABERMAS, 2004, p. 292). Todas as normas “por mais 

bem fundamentadas que sejam” necessitam de ser “complementadas por discursos de 

aplicação”, o que pode vir a obrigar uma “revisão” diante de inovações e circunstâncias não 

consideradas anteriormente, possibilitando uma avaliação da fundamentação das normas 

novamente. Habermas faz então o questionamento: “Se os juízos morais não podem mais ser 

fundamentados por referência a condições não-epistêmicas de validade, como ainda se pode 

compreender a correção normativa no sentido de uma pretensão de validade incondicional 

codificada de forma binária?” (HABERMAS, 2004, p. 293).  

Ele responde então, que a validade dos juízos morais mede-se pela “natureza inclusiva 

de um acordo normativo realizado entre conflitantes”. Mesmo diante de “controvérsias morais”, 

há uma orientação em “objetivo de uma única resposta correta”, em que se supõe que “a moral 

válida estende-se a um mundo social que inclui igualmente a todas as pessoas e suas 

pretensões”. Seguindo essa “concepção construtivista” (que Rawls chamou de Kantian 

Constructivism in Moral Theory), é possível explicar a ideia de que somente são “válidos os 

juízos e normas que, do ponto de vista inclusivo da igual consideração das reivindicações 

pertinentes de todas as pessoas, poderiam ser aceitos por boas razões por parte de cada pessoa 

																																																								
consenso sobreposto (overlapping consensus). Na especificação dos termos de cooperação social, Rawls faz uso 
da ‘posição original’ e do ‘véu da ignorância’. Os agentes, com capacidades morais, conseguem formar o consenso 
sobreposto, porque além de usarem o racional (não há sensibilidade/motivação moral nem desejo de cooperação), 
usam também o razoável (há disposição para propor e aceitar termos equitativos de cooperação). Forma-se assim, 
a concepção política de justiça, que contém princípios substantivos de justiça e diretrizes de indagação. A 
legitimidade é dada pela justificação pública com base na reciprocidade. A partir daí, uma lista de bens primários 
pode ser elaborada, já que, o indivíduo possui racionalidade acrescida de uma concepção política efetiva, a 
aplicação da lista muda conforme as desigualdades entre cada um dos indivíduos (RAWLS, 2005).  
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envolvida” (HABERMAS, 2004, p. 294).  

A autolegislação por pessoas livres e iguais impõe restrições dessa perspectiva às 

justificações morais, pois é sob esse ponto universalista que se dá o exame sobre a correção de 

enunciados morais. Há, assim, uma expectativa de que as práticas sejam “igualmente boas para 

todos os membros”, em um sentido “igualitário ou universalista”. Tais implicações florescem 

“aos poucos a partir de concepções de justiça concretas, incrustadas em visões de mundo e 

formas de vida abrangentes” (HABERMAS, 2004, p. 296). Assim, “o universo moral” perde 

uma aparência dominantemente “ontológica de algo dado” para ser vislumbrado como sendo 

algo que é “construído”58. A explicação de justiça como igual consideração dos interesses de 

cada um não se situa no começo, mas no fim. Para Habermas, o sentido procedural de ser digno 

de reconhecimento é explicitado pelo princípio discursivo, somente podendo reivindicar 

validade aquelas normas que puderem se embasar no assentimento de todos os participantes do 

discurso. Por fim, com Habermas, é possível sustentar que:  

 
“[…] seria importante esclarecer os diferentes papeis gramaticais das proposições 
deontológicas e axiológicas, das expressões normativas e avaliativas. Pois 
considerações deontológicas sobre direitos e deveres não podem ser assimiladas a 
considerações axiológicas sobre as preferencias. Em orientações de vida 
existencialmente inconciliáveis, um acordo entre partidos que desenvolveram suas 
identidades em formas de vida e tradições diferentes é sempre difícil, não importa se 
ele deve se realizar, no nível internacional, entre diferentes culturas ou, no seio do 
mesmo Estado, entre formas de vida e coletividades subculturais. Por isso é ainda 
mais útil saber que um acordo sobre normas que detenham valor de obrigação 
(relativamente a direitos e deveres recíprocos) não depende da estima mútua de 
performances culturais e estilos de vida culturais, mas apenas da superposição de 
que toda pessoa, enquanto pessoa, tem o mesmo valor” (HABERMAS, 2004, p. 326). 

 

Günther apresenta a coerência como um critério para a justificação das sentenças 

normativas. Defende a tese de que o sistema jurídico de uma sociedade deve ser interpretado 

como um paradigma, assumindo a forma de um “sistema coerente de normas válidas” 

(GÜNTHER, 2000, p. 92). Assim, as normas jurídicas visam ser válidas no sentido de uma 

teoria do discurso e o sistema coerente de normas jurídicas pretende dar uma resposta adequada 

a “todos os casos”. A coerência da interpretação das normas apenas representa o ideal de um 

sistema coerente, assim, há de se considerar que a “interpretação coerente de todas as normas 

prima facie, aplicáveis ao caso, somente é possível mediante à referência aos princípios morais” 

																																																								
58 Nesse sentido, confere-se que: “É no interior de processos interativos, voltados para o entendimento, para a 
autocompreensão, para a compreensão dos outros, que se constitui o indivíduo, o sujeito consciente de si e de suas 
ações, responsável pelo que faz, incluindo-se os efeitos desejados e indesejados de sua ação. A ação comunicativa 
permite a transformação da subjetividade em intersubjetividade, fornecendo ao sujeito os meios de exprimir seus 
sentimentos e angustias tornando-os compreensíveis aos outros, permitindo a descontração (Piaget) e a 
perspectividade (Selman), sem abandonar seu próprio ponto de vista” – grifos nossos (FREITAG, 2005, p. 240). 
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(GÜNTHER, 2000, p. 99).  

Para Günther e Habermas, levar a sério o caráter deontológico dos princípios significa 

“visualizá-los como mandamentos absolutos e binariamente codificados, cujas eventuais 

colisões haveriam de ser resolvidas por meio de um discurso de aplicação, pautado pelo 

princípio da universalidade” (BUSTAMANTE, 2006, p. 82). Elaborando “uma versão frágil” 

do princípio U de Habermas, Günther propõe inserir em ‘U’ as variáveis no momento de 

“aplicação”, ou seja, nos peculiares instantes de solução de cada caso (in casu) e no momento 

de “justificação”, em sentido geral (in abstracto).  

Portanto, pode-se dizer que em uma perspectiva da “bivalência” e tratamento das 

normas sob o crivo “deontológico” o direito tem algum aspecto objetivo, não obstante centra a 

solução dos problemas práticos em uma construção argumentativa principalmente para 

justificar a existência, a necessidade e o emprego desses aspectos objetivos, diante dos casos. 

Dworkin tem uma teoria que propõe o tratamento dos princípios de modo deontológico e não 

axiológico, mantendo um código binário na linguagem jurídica e, ao mesmo tempo, pontuando 

a necessidade de abertura argumentativa, diante das exigências de cada caso concreto59.  A 

integridade não abre mão da ideia de resposta correta, que em sua construção observa e respeita 

os referenciais normativos universalizáveis (e mais gerais) de correção, ao mesmo tempo que 

propõe o tratamento pontual (e mais específico) de justificação argumentativa das decisões, 

conforme o caso concreto.  

Faz-se importante esclarecer en passant alguns pontos envolvendo deontologia e 

axiologia quando contrapostas às teorias de Dworkin e de Alexy, mais especificamente no que 

tange o modo de tratamento dos princípios60. Alexy defende a teoria da ponderação, através da 

proporcionalidade. A proporcionalidade estabelece que o julgador faça uma ponderação 

conforme a razoabilidade procedendo à analise de três sub-regras: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. Para Alexy os princípios são mandados de otimização 

																																																								
59 Conferir as críticas de Habermas (HABERMAS, 1997) à Robert Alexy quanto: à diferença entre regras e 
princípios, e à teoria e aplicação axiológica dos princípios conforme o bom, melhor ou preferível – o que 
transforma o código binário do direito em código gradual ou preferencial. Habermas critica o método decisório de 
Alexy por ocasionar o abandono da via comunicativa e adotar a racionalidade instrumental, afirmando que a 
ponderação de Alexy faz uso de critérios irracionais (não discursivos), abrindo a via da discricionariedade judicial 
forte e julgamentos conforme preferências pessoais dos magistrados. Além disso, critica a tese do discurso jurídico, 
como caso especial de discurso prático moral, pois na teoria do discurso, o princípio do discurso concretiza-se no 
princípio moral e princípio democrático, sendo que, o princípio moral produz normas justificadas sob condição 
simétrica de interesses, e o princípio democrático produz normas de ação que podem ser justificadas com 
argumentos morais e também pragmáticos, políticos e éticos. 
60 Para uma explicação detalhada da teoria alexyana conferir: teoria da argumentação jurídica (ALEXY, 2001) e 
(BUSTAMANTE, 2012, pp. 190-247), teoria dos direitos fundamentais (ALEXY, 2011) - (BUSTAMANTE, 
2012, pp. 369-386) e (BUSTAMANTE, 2006). 
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(nesse ponto há uma corrente doutrinária que aponta existir um caráter axiológico) aplicados 

de acordo com critérios de ponderação propostos em sua teoria. Ele defende que as regras são 

mandados de definição e podem ter aplicação, por via da subsunção. Assim, regras e princípios 

são diferenciados por critérios morfológico-estruturais de antemão ao caso. De modo 

diferenciado, em Dworkin a distinção (regras-princípios-políticas) é logico-argumentativa 

diante do caso. 

Dworkin “não pondera princípios, e sim pondera sobre os princípios” (FERNANDES, 

2015, p. 221), o termo ponderação usado por ele significa “refletir”. Após reconstrução 

adequada do caso há uma análise comparativa (dimensão de adequabilidade) e a decisão é 

justificada por um argumento de princípio, os casos são solucionados de forma argumentativa 

e os princípios ligados ao nível deontológico: “Não há uma hierarquia de princípios morais 

construídos sobre fundamentos axiológicos; excluímos essa possibilidade quando excluímos os 

‘moróns’ da nossa ontologia”61 (DWORKIN, 2011, p. 117).  

Sendo assim, os princípios não podem ser aplicados em graus, já que princípios 

prevalecem ou não prevalecem. A análise deve ser realizada caso a caso e a aplicação deve se 

dar conforme adequação e integridade sobretudo na reconstrução do caso, uma vez que 

princípios não são absolutos (apesar de deterem ordem preferencial – ‘trunfos’), porém também 

não podem ser relativizados, em sua aplicação diante dos casos. Os casos e suas respectivas 

decisões não são vistos por Dworkin como eventos isolados, mas são considerados parte de 

um conjunto coerente de princípios que sustentam o sistema jurídico. Essa diferença de postura 

permite que Alexy admita a colisão entre princípios e a aplicação deles em diferentes graus 

mesmo em casos que sejam semelhantes. Já Dworkin não admite a colisão entre princípios, pois 

a resposta certa (considerando a coerência e o conjunto de princípios conforme decisões do 

passado e do futuro) apontam para a adequação de uma solução ao caso, se duas soluções 

(princípios) forem apresentadas somente uma será mais adequada e portanto, a correta, sendo 

isso demonstrado, através da argumentação no caso.  

A visão axiológica dos princípios tem problemas estruturais, pois “uma vez relativizado 

o conteúdo deôntico do direito passamos a conceber que condutas opostas são admitidas” 

(FERNANDES, 2015, p. 243). Assim, quando se admite que “direitos fundamentais possam 

colidir em um caso concreto estamos afirmando que não temos um referencial seguro para 

afirmar o que o direito, tomado como sistema coerente de regras e princípios, nos diz e como 

devemos agir” (FERNANDES, 2015, p. 243). Desse modo, “condutas que antes somente 

																																																								
61 Tradução livre, no original: “There is no hierarchy of moral principles built on axiomatic foundations; we rule 
that out when we dismiss morons from our ontology”. 
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deveriam ser lidas a partir de uma dupla opção (lícitas - ilícitas) caem em uma zona gris (...) [e] 

retornamos ao risco do decisionismo presente em Hans Kelsen que, supostamente, a teoria de 

Alexy pretendia evitar” (FERNANDES, 2015, p. 243). 

A essa altura o leitor já percebeu que a justificação e fundamentos argumentativos da 

decisão judicial defendidos por Dworkin não dependem da compreensão e aplicação de 

determinada “fórmula”, de um exclusivo “método” cartesiano ou de critérios desenvolvidos por 

um autor que possibilitem chegar a algum resultado62 (FERNANDES, 2015, p. 242). Tais 

métodos não podem propor a garantia de uma “determinação” ou “precisão”, pelo contrário, 

eles podem inclusive apontar “resultados opostos dentro de uma mesma decisão” (PEDRON, 

2008).  

Conclui-se que em sua teoria dos direitos fundamentais Robert Alexy aduz que 

princípios podem ser introduzidos como descrições de estados de coisas considerados “bons”, 

o que mostra observância de uma ordem de preferências sobre a noção de dever. Em 

consequência, a pretensão de universalidade dos princípios (em integridade) perde força para 

a relativização da aplicação desses diretos de modos distintos para os membros da sociedade, 

conforme uma ordem preferencial estabelecida. A questão que está em jogo aqui não é a 

aplicação argumentativa dos princípios, mas sim a exigência de equidade na forma de 

aplicação dos princípios diante dos casos.  Já que, conforme Alexy, seria possível aplicar os 

mesmos princípios em diferentes graus (pela ponderação) para casos semelhantes, pois 

princípios são mandamentos de otimização (nível axiológico), que obrigam que algo seja 

realizado na maior medida do possível. 

A perspectiva deontológica e comparativa brevemente desenvolvida aqui ajuda a 

apontar, em relação à teoria da decisão e teoria dos erros institucionais, alguns esclarecimentos 

sobre a postura hermenêutica e argumentativa de Dworkin. Também pode ajudar a compreender 

as questões teóricas que levaram ao desenvolvimento diferenciado de uma teoria do direito e 

teoria da decisão pautada na “objetividade” e na resposta correta.  

																																																								
62  Nas palavras de Fernandes: “o magistrado não é uma figura criadora do direito, mas antes disso, um participante 
que argumenta com o restante da sociedade, tentando convencê-la de que sua leitura de fato atinge o objetivo de 
trazer o direito ao caso à sua melhor luz. Esse convencimento, ainda, não se dá por um argumento que pode ser 
deduzido à uma formula matemática, como acontece com Alexy, mas por uma via hermenêutica afiliada à 
perspectiva de Gadamer e a pragmática de Wittgenstein [o 2º]. Nesse mesmo diapasão, temos ainda que, para 
Alexy, a ponderação, ainda que justificada de forma racional pelo critério da proporcionalidade, não teria como 
chegar a uma única solução correta para cada caso. Nesses termos, teríamos apenas soluções discursivamente 
aceitáveis; já para Dworkin, por meio de uma interpretação construtiva, com base na teoria da integridade, há sim 
a possibilidade de uma única resposta correta a um caso concreto”.  
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Muitas objeções são feitas à tese da resposta correta. Ao tratar sobre o moralismo (que 

é diferente da moralidade) Dworkin afirma que mesmo que a maior parte63 de uma comunidade 

pense que determinada prática é imoral, isso não é uma garantia que ela esteja certa, ou que 

essa comunidade tenha o direito de fazer valer sua moralidade pública, através do direito em 

quaisquer casos. Muitas vezes, é invocado como argumento um “direito da sociedade se 

proteger” ou “direito de a sociedade seguir suas próprias luzes” (DWORKIN, 1977, p. 243), o 

que culmina em decisões judiciais altamente discricionárias, pautadas por uma moralidade 

pública sem qualquer respaldo e fundada em supostos argumentos sobre um “bem coletivo” 

com base em apelos à forte emoção, comoção ou indignação pública. Quando pessoas emitem 

decisões ou votos desse modo, dizem ter direitos de expressar “convicções morais”, “posições 

morais”, ou estarem de algum modo amparadas para se posicionar como bem lhes aprouver, 

porém, não conseguem apresentar razões legítimas (argumentos fundados em algum princípio) 

para defender suas posturas. As pessoas que afirmam existência de determinado “consenso 

público” sobre determinada “convicção moral da sociedade”, devem apresentar uma 

consistência argumentativa (com uma justificação fundada em argumentos de princípios) dessa 

existência e não somente se apoiar em posturas irrefletidas.  

O argumento da imprecisão da linguagem – “the argument from vagueness” – 

(DWORKIN, 1985, p. 128) é usado muitas vezes como argumento para justificar a 

impossibilidade de uma resposta correta. Contudo, Dworkin busca mostrar que essa ideia (de 

impossibilidade de uma resposta correta) não resulta de uma questão de imprecisão (qual a 

resposta correta), mas sim da premissa que não pode haver nenhuma resposta correta para uma 

questão jurídica, quando juristas discordam, quanto ao que é a resposta correta. Na verdade, os 

juristas não estão discordando quanto à imprecisão, mas sim quanto ao modo de interpretação 

ou quanto a qual interpretação deve ser adotada. Portanto, a vagueza refere-se à pergunta sobre 

qual é a resposta correta e não se ela é (im)possível.  

Além do argumento da imprecisão, outro argumento usado para justificar a 

impossibilidade de uma resposta correta é o argumento do positivismo – “the argument from 

positivism” – (DWORKIN, 1985, p. 131). Esse argumento coloca a aferição de verdade ou 

falsidade dependente da adoção (observação) de uma convenção (regra de reconhecimento)64. 

																																																								
63 Um apelo à ideia que “quando maior parte da comunidade pensa que uma prática é imoral, é provável que esteja 
certa” pode remeter ao “argumentum ad populum”, ou apelo à multidão ou à quantidade, sendo um raciocínio 
falacioso e argumento inválido, já que nada garante que algo seja verdadeiro ou correto apenas pela popularidade. 
Dworkin (1977, p. 244) pontua que Lord Devlin chegou a apontar a possibilidade de que o que é imoral pode 
tornar-se subversivo para a sociedade, o que se mostra um tipo de argumento “reductio ad absurdum”. 
64 Para Shapiro (SHAPIRO, 2007) uma questão levantada por Dworkin que parece mais difícil para as teorias 
positivistas refutarem, versa sobre o desacordo, já que o positivismo pressupõe sempre um acordo ou convenção 
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Como a convenção (regra de reconhecimento) é passível de certas variações e pressupõe a 

existência de um consenso nem sempre possível, a afirmação sobre verdade ou falsidade de 

uma proposição de direito fica impossibilitada. Assim, não há como afirmar que certa 

proposição do direito é verdadeira e nem afirmar que essa mesma proposição do direito é falsa. 

Sendo assim, é impossível sustentar a tese de uma resposta correta não em razão de uma 

imprecisão ou da textura aberta da linguagem, mas devido ao fato que as regras básicas (regra 

de reconhecimento) geram essa consequência. Escapa-se do “positivismo ortodoxo”, que 

afirma a ligação conceitual65 entre direito e os atos particulares constituintes de uma norma e o 

positivismo passa a contentar em dizer e explicar, através de uma ligação especial, como os 

cidadãos e funcionários de uma determinada jurisdição seguem regras básicas sobre a afirmação 

e a negação de proposições jurídicas66. 

Além do argumento da imprecisão da linguagem e o argumento do positivismo, um 

outro argumento é usado para suscitar a impossibilidade de uma resposta correta.  Para 

Dworkin, esse seria o argumento da controvérsia – “the argument from controversy” – 

(DWORKIN, 1985, p. 137), ele é mais influente para argumentar inexistência de uma resposta 

correta e pode ser denominado tese da demonstrabilidade. Essa tese afirma que se não for 

possível demonstrar através de fatos concretos relevantes para veracidade que uma proposição 

de direito é verdadeira, então ela não pode ser verdadeira. Fatos concretos, nesse caso, são 

considerados como fatos físicos e fatos relativos ao comportamento das pessoas (inclusive 

																																																								
para embasar suas ideias. Dworkin rechaça que os desacordos sobre conceitos morais (interpretativos) possam ser 
vistos como meros “jogos de linguagem” ou desacordos aparentes, mas que envolvem profundas questões e 
convicções morais. Os desacordos teóricos genuínos de Dworkin consistem um pilar fundamental na crítica contra 
o positivismo jurídico. 
65 O “aguilhão semântico” caracteriza bem esse pensamento e teorias semânticas que pressupõe existir entre os 
envolvidos na prática jurídica um acordo a respeito dos fundamentos do direito (DWORKIN, 1986, p. 45). Na 
obra ‘Justice in Robes’ (DWORKIN, 2006a, p. 20) melhor se mostra que o aguilhão abarca a explicação com base 
em uma “prática linguística convergente”.  
66 O convencionalismo é um grupo que possui teorias diferentes – p.ex. quanto a orientação de como juízes devem 
decidir: convencionalismo estrito e convencionalismo moderado (DWORKIN, 1986, p. 126). Ao mencionar 
“positivismo” também é importante ressaltar que mesmo a expressão ‘positivismo’ estando no singular, deve-se 
observar que esta se refere a uma pluralidade de declarações diferentes sobre o direito, mas que sustentam bases 
semelhantes de critérios para delimitação do direito e separação entre direito e moral (BUSTAMANTE, 2008). 
Como exemplo é possível citar algumas teorias positivistas distintas entre si escritas por diversos autores em 
diferentes épocas (alguns deles estabeleceram duradouro diálogo com Dworkin): o positivismo imperativista com 
bases utilitaristas de Jeremy Bentham, a teoria analítica do direito e o “fisicalismo” de John Austin (o fisicalismo 
é característica também presente em outras teorias positivistas), o positivismo jurídico metodológico em sua mais 
alta expressão com a teoria pura do direito de Hans Kelsen (2003), o positivismo descritivo de H. L. A. Hart 
(1994), o positivismo exclusivo de Joseph Raz (1979), a proposta analítica e o direito como plano de Scott Shapiro 
(2011), o positivismo inclusivo de Jules Coleman (2003), o positivismo ético de Tom Campbell (1996), o 
positivismo normativo de Neil MacCormick (1978), a retomada das ideias de Bentham e Austin por Frederick 
Schauer (2013) e também a retomada benthamista e um positivismo de cunho ético/normativo nas obras de Jeremy 
Waldron (1999), dentre outras teorias e autores. Para uma recente abordagem sobre positivismo inclusivo e 
exclusivo na era pós H. L. A. Hart conferir: “Os dois fronts do positivismo: inclusivistas e exclusivistas” 
(MACEDO JÚNIOR, 2013, p. 166).  
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pensamentos e atitudes). Demonstração significa fundamentar com argumentos, de modo que 

qualquer pessoa racional, que compreenda a linguagem na qual foi formulada a proposição, 

possa assentir a veracidade. 

 Contudo, essa tese afirma uma forma estrita de empirismo, pois condiciona a verdade 

da proposição de direito a algum fato concreto que a faça verdadeira, de modo que, inexistindo 

os fatos concretos (hard facts), inexiste também a possibilidade de afirmação da verdade ou 

falsidade, sobre essa proposição de direito. Ocorre que, se forem apresentados outros fatores 

(além dos fatos concretos) que possam tornar verdadeiras as proposições jurídicas, a tese da 

demonstrabilidade passa a não se sustentar. Um exemplo desses “outros fatores existentes” são 

os fatos morais. Os quais não são passíveis da demonstração de veracidade ou correção através 

de moldes considerados “concretos” (advindos de tipos de empirismo e métodos utilizados 

pelas ciências naturais), mas sim através de um exercício argumentativo. Dessa feita é possível 

que sejam apresentados diferentes argumentos sobre a veracidade ou falsidade de uma 

proposição de direito. Dentre eles, estará a melhor justificativa que se possa oferecer 

considerando o conjunto de proposições jurídicas como um todo.  

A melhor justificativa passa pelo prisma de duas dimensões durante o processo 

interpretativo: a dimensão da adequação e a dimensão da moralidade política (DWORKIN, 

1985, p. 143). A dimensão da adequação supõe que uma teoria política é “pro tanto” uma 

justificativa melhor que outra, se grosso modo alguém que a sustente possa a serviço dela 

“aplicar mais daquilo que está estabelecido” do que alguém que sustentasse a outra. Duas 

teorias diferentes podem fornecer “justificativas igualmente boas” segundo essa dimensão. 

Haveria, então, um empate (aparente colisão – “tie”) entre duas melhores justificativas nos 

sistemas jurídicos imaturos com poucas regras estabelecidas, ou em sistemas jurídicos que 

tratam apenas de um âmbito limitado da conduta de seus participantes. Mas em um sistema 

moderno, desenvolvido e complexo, a probabilidade desse tipo de empate ou laço (“tie”) é 

muito pequena, sendo muito raro que juristas concordem que nenhuma teoria pode fornecer 

uma adequação melhor que outra. 

A segunda dimensão – a moralidade política, parte do pressuposto de que, não obstante 

duas justificativas ofereçam igual adequação, uma delas oferecerá uma justificativa melhor que 

a outra se for superior (argumentativamente) enquanto teoria política ou moral; isto é, se 

apreender melhor os direitos que as pessoas realmente têm em determinada comunidade (diante 

de um caso concreto). Essa segunda dimensão torna ainda mais improvável que algum caso 

específico não tenha nenhuma resposta correta ou mantenha algum tipo de empate entre “duas 

melhores justificativas”. Apesar disso, a força da segunda dimensão (e questão de 
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indeterminação que ela introduz) será objeto de grande disputa argumentativa, já que juristas 

que sustentam tipos diferentes de teoria moral irão avaliá-las e sustentá-las de maneira diferente 

– com argumentos diferentes – diante do caso concreto em questão (DWORKIN, 1985, p. 144). 

Céticos morais dirão que se um caso não for resolvido pela primeira dimensão, inexiste 

a resposta correta para esse caso, pois a segunda dimensão será frustrada, isso porque nenhuma 

teoria é superior a outra quando se tratam de teorias sobre moralidade política. Não obstante, 

cada relato de caso contém um parecer sustentando que na comparação um lado é considerado 

o melhor argumento no debate político. Alguns casos, no entanto, trazem um parecer 

discordante (divergente), mas isso é também uma indicação que reforça que um lado tem o 

melhor argumento (argumento correto). Considerado isso, talvez “tanto as opiniões da maioria 

quanto a da minoria estejam erradas”67. Talvez, quando chegado esse ponto, para a solução da 

divergência ou uma alternativa mais claramente adequada a ser apresentada, seja preciso um 

reexame do caso e dos argumentos para propiciar um melhor e mais adequado ponto de vista 

sobre a questão. E possivelmente assim, alguma combinação de análises jurídicas e filosóficas 

possa demonstrar que nesse caso particular, nenhum argumento já apresentado a favor de 

qualquer dos lados é comparativamente mais forte. Cumpre esclarecer, porém, que qualquer 

exemplo ou argumento utilizado por um jurista para tentar demonstrar isso, será contestado 

pelos demais juristas de ambos os lados (DWORKIN, 1985, p. 144).  

Portanto, uma refutação da tese de que existe uma resposta correta para casos difíceis 

deveria conter um argumento filosófico com a contestação de que, em um sistema jurídico 

complexo e abrangente, é improvável que pelo menos duas teses divirjam a ponto de exigir 

respostas diferentes em algum caso. Por conseguinte, deve fornecer argumentos que justifiquem 

certa ideia de ceticismo ou indeterminação na teoria moral, sendo plausível supor a 

impossibilidade de que nenhuma das teorias morais (com base na moralidade política) possam 

ser preferidas em detrimento da outra. Dworkin, convida as pessoas a esse novo estágio de 

debate e acredita que não sejam impossíveis objeções quanto a sua tese da resposta correta, 

porém, ele sustentou não ter tido oportunidade de vislumbrar uma refutação plausível frente aos 

argumentos centrais aqui expostos (DWORKIN, 1985, p. 145).  

 

																																																								
67 “Some cases carry a dissenting opinion as well, but this is also an argument that one side has the better case. 
Perhaps both the majority and minority opinions are wrong: Perhaps some combination of legal and philosophical 
analysis can show that, in this particular case, the arguments for neither side are on balance stronger than those 
for the other. But it is extremely unlikely that an argument that this is so in some particular case will convince all 
lawyers. Any case cited as an example by one scholar will be disputed by others” (DWORKIN, 1985, p. 144). 
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2.2 INTEGRIDADE, ADJUDICAÇÃO E POSSIBILIDADE DO ERRO 

INSTITUCIONAL  

 

 

Inicialmente importa esclarecer que coerência (consistency) tem uma ligação especial 

com a integridade (integrity) e com as decisões de um governo, observada a exigência de que 

“na medida do possível as normas públicas sejam criadas e vistas como um sistema único e 

coerente de princípios na correta proporção”68 (DWORKIN, 1986, p. 219). A coerência ou 

“consistência articulada” em Dworkin é uma chave importante para harmonia entre passado, 

presente e futuro, desse modo, a integridade exige coerência. Dworkin aponta diferentes 

concepções de coerência. Uma delas é a coerência de estratégia (DWORKIN, 1986, p. 133), 

que não demonstra qualquer real compromisso com a integridade. Assim, ao se adotar a 

“coerência de estratégia”, não há uma preocupação com qualquer princípio subjacente às 

decisões. No caso das decisões judiciais que envolvem as coerências de estratégia, o interesse 

na coerência satisfaz-se assim que o magistrado convence-se ao demonstrar (através de 

proposições imediatamente “claras”) alguma ligação semântica ou similaridade mais 

significativa entre o conteúdo do precedente ou leis ou Constituição e o caso sub judice, mas 

isso não reverbera nada sobre o objeto de fundo em debate; os princípios implícitos às soluções 

dos casos.  

Na integridade, a concepção de coerência é diferente. Ela é sofisticada e significativa 

para as decisões, pois ela é capaz de interligar através do tempo e da história, as próprias 

decisões em geral, os cidadãos, a comunidade, as instituições, decisões políticas, o sistema 

jurídico. Para formação desse vínculo, a coerência deve ser do tipo: coerência principiológica, 

sendo assim, são os princípios que devem guiar as decisões e nelas transparecer (DWORKIN, 

1977, p. 88). Diferente de teorias do pragmatismo, que geralmente desprezam a coerência e de 

teorias convencionalistas, que geralmente adotam uma coerência de estratégia, a integridade 

aceita a coerência de princípio e afirma que as pessoas têm direito a uma resposta coerente, 

fundada em princípios coerentes.  

																																																								
68 Tradução livre, no original: “Integrity demands that the public standards of the community be both made and 
seen, so far as this is possible, to express a single coherent scheme of justice and fairness in the right relation. An 
institution that accepts that ideal will sometimes, for that reason, depart from a narrow line of past decisions in 
search of fidelity to principles conceived as more fundamental to the scheme as a whole” (DWORKIN, 1986, p. 
219). 
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Desta sorte, para Dworkin a exigência de coerência não significa apenas a repetição de 

decisões do passado de modo fiel, pois a integridade não se contenta somente com meras 

repetições. Ela requer não uma explicação (proposição jurídica), mas uma verdadeira 

justificação (ligada a fundamentos de direito – meta-proposições – embasamento de uma 

proposição) das práticas decisórias, o que é possível com base nos princípios. Quando a 

consistência é observada, o direito pode ser considerado como um conjunto de normas que 

possuem significado plausível e orientam a conduta social; assim, a coerência, na aplicação dos 

princípios, é uma condição para que o sistema de direitos realize segurança, código licito/ilícito, 

práticas mais coordenadas, organização de condutas, equidade e justiça. Para a integridade, o 

governo deve ter uma só voz ao manifestar sobre questões de princípio, sem negá-las a nenhuma 

pessoa em momento algum. Em resumo, sobre o significado de coerência na integridade é 

possível dizer que as decisões tomadas por instituições devem respeitar um sistema jurídico 

como sendo um conjunto coerente de princípios.  

Uma ideia, centrada em um conjunto coerente de princípios, é base para a inclusão de 

fundamentos de moralidade política na defesa de pretensões e na justificativa dos direitos. A 

argumentação jurídica deve propiciar correção normativa sob suporte substancial da moral e a 

justificação de uma decisão judicial trata-se também de um “empreendimento político”, que 

busca dialogar com a sociedade e os indivíduos na solução de conflitos permitindo uma 

coordenação e orientação diante dos impasses (DWORKIN, 1977, p. 126).  

No processo de adjudicação, a moralidade política é um importante elemento na 

adequação e justificação das decisões. Essa moralidade não é resultado das concepções 

subjetivas (pessoais) do magistrado, mas reflete os princípios políticos da sociedade e de suas 

instituições. Portanto, ela não se apoia em meras opiniões pessoais do magistrado sobre o caso, 

“pelo contrário, a teoria identifica uma concepção particular da moralidade comunitária como 

decisiva para questões jurídicas; a concepção sustenta que a moralidade da comunidade é a 

moralidade política pressuposta pelas leis e instituições da comunidade” 69 (DWORKIN, 1977, 

p. 126). 

Com isso, percebe-se que Dworkin não pretende definir ou fixar, de modo indistinto, o 

que a moralidade política significa em seu conteúdo mais específico (quais são em definitivo 

																																																								
69 Tradução livre, no original: “On the contrary, his theory identifies a particular conception of community 
morality as decisive of legal issues; that conception holds that community morality is the political morality 
presupposed by the laws and institutions of the community”. 
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os princípios políticos que ela contém). Essa moralidade reflete conteúdo normativo, mas cada 

comunidade desvenda os seus preceitos para aplicação em suas práticas70.  

A teoria da integridade defende que a expressão da moralidade política advinda da 

moralidade comunitária (diferente de “moralismos”) tem papel de fator decisivo para solução 

de problemas jurídicos. A moralidade comunitária contém a moralidade política, que é expressa 

através daquilo que as instituições da comunidade constroem e está presente no conjunto de 

registros institucionais. Assim, quando o juiz “fixa direitos jurídicos ele leva tradições morais 

da comunidade em conta, pelo menos, como elas são capturadas no todo do registro 

institucional, conforme é sua responsabilidade interpretar” 71 (DWORKIN, 1977, p. 125). 

Sendo assim, o registro institucional é um importante item do qual o juiz dispõe para 

reconstruir argumentativamente questões de moralidade política da comunidade. No 

discernimento do conteúdo da moralidade política, o juiz deve observar o contexto, debates 

políticos e justificações contidas na história institucional da comunidade, buscando entender a 

influência desses elementos sobre a comunidade e seus membros (DWORKIN, 1977, p. 127).   

O juiz, que age fora da integridade para decidir, aplica (inadequadamente) sua 

convicção pessoal através de duas atitudes – dentre outras possíveis: na primeira ação ele opina 

e responde colocando aquilo que ele próprio acredita (com suas posições pessoais) como a 

resposta para o caso, porque ceticamente ele defende que qualquer resposta objetiva, que 

envolva possíveis  convicções políticas (morais) entre as pessoas, não pode existir ou ser 

considerada como uma verdade; na segunda ação ele opina e responde se omitindo. Diz “não 

poder opinar” em tais casos nem se imiscuir em questões de convicção política (questões 

morais), porque defende também ceticamente que qualquer resposta objetiva envolvendo 

convicções políticas (morais) entre as pessoas possa existir ou possa ser considerada como uma 

verdade se não estiver “claramente” expressa em uma legislação, e que juízes não devem 

declarar direitos nesses casos.  

Em alternativa às posturas inadequadas descritas, a integridade não adota um ponto de 

vista cético. Ela insiste na defesa de uma verdade moral, envolvendo convicções políticas 

(morais) entre as pessoas. Assim, o juiz deve ser “convicto” no sentido de saber sobre sua 

																																																								
70 Considerando o contexto anglo-saxão, por sua teoria reivindicar uma compreensão deontológica para análise de 
validade jurídica, Dworkin promove uma articulação em torno da exigência que as pessoas sejam tratadas como 
iguais (igual respeito e consideração). Para Habermas: “A razão prática emerge do ponto de vista moral e se 
articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma 
fundamental de Dworkin coincide com o principio kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, 
segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas” (HABERMAS, 1997, p. 252). 
71 Tradução livre, no original: “when Hercules fixes legal rights he has already taken the community’s moral 
traditions into account, at least as these are captured in the whole institutional record that it is his office to 
interpret”. 
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responsabilidade moral e política de julgar e estar disposto a desenvolver a técnica que melhor 

auxilie no desempenho adequado dessa responsabilidade, mas ele não deve ser “convicto”, no 

sentido de levar em conta, na decisão as suas próprias convicções pessoais (opiniões 

particulares morais e políticas como pessoa – diferente daquilo que requer o exercício de 

atividades como juiz) enquanto desenvolve suas funções, por mais “sólidas” que essas opiniões 

particulares e pessoais possam parecer. Significa que, muitas vezes ele terá de “acatar juízos 

emitidos por outros, ainda que, na sua opinião pessoal, tais juízos pareçam errados” 

(DWORKIN, 1977, p. 124). 

Direitos políticos são originados a partir da moralidade política e de uma perspectiva 

histórica, os direitos em uma sociedade originam-se tanto da prática, quanto da expressão das 

instituições políticas dessa mesma sociedade. Ao estudar e fixar adequadamente os direitos das 

partes, o juiz cumpre sua função de considerar as tradições morais comunitárias (adstritas à 

moralidade política), através da história expressa nos registros institucionais. 

O juiz deve apresentar a construção da moralidade política através dos registros 

institucionais em sua decisão sempre que necessário, mesmo que a moralidade popular condene 

esse resultado. Para decidir, o juiz não deve arguir a moralidade pessoal ou a moralidade 

comunitária em sentido geral e nem a moralidade popular, ele deve considerar a moralidade 

política em sentido intersubjetivo, pois os indivíduos têm direito a uma aplicação consistente 

dos princípios sobre os quais se consolidam suas instituições e esse direito deve ser defendido 

contra qualquer opinião incoerente em princípio, por mais popular que ela possa parecer.  

A história institucional não é um mero tipo de contenção para o juízo político dos juízes, 

antes disso ela faz parte desse juízo. O direito, como integridade, começa no presente e, na 

medida em que o enfoque contemporâneo é dado, ele se volta para o passado, pois os direitos 

e deveres são decorrentes de decisões coletivas passadas. Esse retrospecto dá-se não para 

recapitular ou recuperar aquilo que se pretendeu no passado, mas para justificar o que foi feito, 

possibilitando inquirir se a decisão em questão contribuirá para “oferecer um futuro honrado” 

(DWORKIN, 1986, p. 228).  

Para ilustrar alguns elementos da teoria da integridade, quanto à decisão judicial, 

Dworkin utiliza a metáfora do romance em cadeia (DWORKIN, 1986, p. 228), na qual o juiz é 

comparado a um crítico literário que faz parte de um grupo de romancistas responsáveis por 

escrever um romance em série. Cada romancista interpreta os capítulos anteriores para dar 

início à escrita de um novo capítulo, desse modo cada um deve escrever seu capítulo de forma 

a contribuir para um todo coerente.  
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O romance em cadeia demonstra necessidade de encadeamento da narrativa jurídica, de 

forma que, considerado o conjunto, cada capítulo escrito mantém plausibilidade com as partes 

produzidas por diversos juízes. Uma argumentação inspirada no romance em cadeia não pode 

negligenciar a interpretação dos diversos capítulos escritos sequencialmente por distintos 

autores. Assim, a obra não pode conter capítulos isolados desprezando o conteúdo como um 

todo. Essa postura desvinculada comprometeria uma visão constitutiva, uma vez que 

desnaturaria as conexões históricas e desprezaria contribuições dadas ao longo do tempo.  

Para auxiliar na compreensão da complexa estrutura da interpretação jurídica, Dworkin 

utiliza outra metáfora, dessa vez envolvendo um magistrado imaginário de capacidade e 

paciência sobre-humanos. Ele é chamado de juiz Hércules (DWORKIN, 1986, p. 239) e quando 

elabora as decisões judiciais, considera o romance em cadeia, a comunidade de princípios e a 

integridade.  

Hércules é descrito como um magistrado persistente e dedicado que não abdica da 

responsabilidade de decidir e construir, para cada caso, uma resposta correta. Em contrapartida 

ao modelo contrafactual, encontra-se a falibilidade humana, porém Dworkin explica que utiliza 

de Hércules, para incentivar que juízes esforcem-se na construção de decisões justas ao 

determinar os direitos institucionais das partes nos casos. O contrário disso seria abrir a 

possibilidade de que os juízes não cumprissem sua tarefa de modo satisfatório, contribuindo 

para minimizar os erros e respeitando os direitos das partes. Outra opção seria que os juízes 

submetessem a outros órgãos as questões de direito colocadas pelos casos, inclusive os mais 

complexos, mas quais seriam esses órgãos? E o judiciário pode se eximir de julgar (“non 

liquet”)?  

Há a objeção que a técnica de Hércules seria adequada somente para ele, já que possui 

alta percepção moral distintamente dos juízes em geral. Dworkin afirma que os juízes cometem 

erros em suas funções, pois são falíveis e divergem entre si, porém não há previsão de quando 

esses erros serão cometidos, por conseguinte, as técnicas de decisão judicial que demonstrem 

maior possibilidade de redução dos erros devem ser observadas. Ademais, a falibilidade não é 

motivo para que não haja esforço no alcance de decisões com integridade. Além disso, se 

houver razão para que pessoas, com certas características, sejam consideradas mais preparadas 

para adjudicar e realizar argumentação moral, faz-se necessário mudar o processo de seleção 

dos magistrados e não as técnicas de julgamento que eles praticam ao molde de Hércules.  

Importante ressaltar que tanto Hércules, quanto os diversos autores do romance em 

cadeia participam como membros de uma comunidade de princípios. Portanto, os magistrados 

não decidem sozinhos ou “isolados” como acusam alguns críticos (MICHELMAN, 1986, p. 
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76), mas sim a partir da interação com as pessoas e com a comunidade, durante o 

desenvolvimento das suas tarefas. Não se pode negar que juízes estão imersos em uma realidade 

e dialogam com o coletivo, com as partes e com a história institucional, apesar disso os juízes 

“não são os únicos protagonistas nem os mais importantes no drama jurídico”72 (DWORKIN, 

1986, p. 12).  

Diante do caso concreto, Hércules empenha-se ao trabalhar a justificação política da 

ideia geral de que as leis contêm direitos, definindo quais são as possíveis leis e direitos 

aplicáveis ao caso. Para tanto, ele utiliza uma teoria política ao interpretar a lei, seu histórico e 

esclarecer finalidades, argumentos de princípio e de política utilizados pelo poder legislativo 

ao formular determinada legislação. Hércules trata o Congresso como um autor anterior a ele 

na cadeia do Direito.  

A interpretação construtiva de Dworkin contrapõe-se à interpretação conversacional, 

que procura aceitar o ponto de vista da intenção do locutor. Quando Hércules interpreta as leis, 

percebe as declarações de propósitos oficiais como decisões políticas (DWORKIN, 1977, p. 

105). A justificativa para a aplicação da lei deve ser coerente. Assim, Hércules interpreta não 

só o texto da lei, mas também sua vida, ou seja, o processo que se inicia antes que ela se 

transforme em lei e se estenda para além desse momento. Ele observa os argumentos para 

justificar direitos criados pelo legislativo e com algumas ressalvas pode justificar sua decisão 

com esses argumentos.  

Para interpretar a Constituição – que é um tipo especial de norma, Hércules não se 

considera nem um passivista nem um ativista (DWORKIN, 1977, p. 106). O julgamento 

interpretativo exige o envolvimento das virtudes políticas e averiguação de compatibilidade 

constitucional das mesmas. Hércules adota uma teoria da interpretação constitucional que se 

aplique aos fins constitucionais, que seja realizada a partir da integridade e que respeite as 

limitações institucionais. Ele estuda a Constituição e as interpretações institucionais existentes, 

procura desenvolver também a matéria de filosofia política que embasa os direitos 

constitucionais. Além disso, examina a interpretação que se vincula ao caso de modo mais 

satisfatório.  

Adiante em sua busca pela melhor e correta resposta, Hércules faz análise dos 

precedentes relacionáveis ao caso (DWORKIN, 1977, p. 110). Sua interpretação das decisões 

judiciais será diferente de sua interpretação das leis em um aspecto importante. Ao estudar os 

precedentes, Hércules terá que distinguir sua força gravitacional analisando também a aplicação 

																																																								
72 Tradução livre, no original: “ (…) judges in black robes, but these are not the only or even the most important 
actors in the legal drama”.  
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para as decisões judiciais posteriores similares. Segundo Dworkin, a força gravitacional de um 

precedente repousa na equidade. Nesse prisma, Hércules leva em consideração os argumentos 

de princípio que justificam um precedente e sua força gravitacional, de modo que é construída 

uma sequência de princípios que fundamentam de maneira coerente o direito costumeiro a partir 

de justificações dadas com base nos argumentos contidos em decisões pretéritas. Essa tarefa 

hercúlea retoma e especifica a teoria constitucional utilizada na definição das 

responsabilidades que o sistema político lançou sobre o legislador.  

Ao falar sobre a importante integração entre teoria e prática, Dworkin trata da metáfora 

de Minerva (DWORKIN, 2006a, p. 53), segundo a qual é possível imaginar uma deusa 

(Minerva) que gastasse os séculos para dominar a história e explicar as forças do espaço em 

uma teoria, que poderia ser utilizada para construir uma simples ponte. Diferente do construtor 

da ponte que trabalha de dentro para fora e que só sabe lidar com problemas quando eles 

surgem, Minerva poderia inferir a resposta para esses problemas de sua completa teoria quando 

alguém lhe fizesse algum questionamento sobre um problema complexo. Dworkin utiliza essa 

metáfora para explicar por que “a escada ascensão teórica” está sempre ao dispor, mesmo 

quando ninguém se predispõe a subir. Por isso, o autor sustenta que o raciocínio jurídico 

pressupõe um vasto campo de justificação (incluídos argumentos de princípio), tendemos a dar 

essa estrutura por certa, pronta e acabada, mas assim como o construtor podemos ser obrigados 

a reexaminar algumas partes de vez em quando. 

Não há uma pretensão por Dworkin em construir uma teoria que afirme algum 

procedimento completamente mecânico ou extremamente fixo para demonstrar 

indubitavelmente quais direitos uma pessoa possui. O que ele afirma é que mesmo quando 

nenhuma regra regula o caso, as partes ainda assim têm direitos. A teoria que ele propõe busca 

enfatizar os casos mais complexos (ou “casos difíceis”), nos quais juristas podem divergir 

acerca de direitos. Sendo assim, a teoria não pressupõe a existência de nenhum procedimento 

mecânico para demonstrar quais os direitos das partes nos casos. Ao contrário, a teoria 

pressupõe que juristas e juízes sensatos irão divergir frequentemente sobre os direitos jurídicos 

(DWORKIN, 1977, p. 81).  

 

Adjudicação conforme a integridade e a interpretação das Leis e Legislaturas 

 

Cumpre dizer que um possível questionamento sobre quando se deve identificar uma lei 

como obscura não faz sentido, pois não é possível que primeiro se defina que a lei é obscura 

para depois definir como interpretá-la. Na verdade, a lei é interpretada para então poder 
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comportar uma definição sobre sua “obscuridade”. O “qualificativo ‘obscuro’ é mais o 

resultado que a ocasião” da forma com que o juiz interpreta a lei (DWORKIN, 1986, p. 352).  

Na interpretação, podem surgir dúvidas textuais diante de palavras, expressões ou 

termos que sejam ambíguos, vagos ou abstratos (“obscuridades linguísticas”). Podem também 

surgir dúvidas quanto ao modo de interpretação da lei diante de situações específicas obscuras 

(circunstâncias inéditas). A questão da obscuridade poderá variar conforme a legislação e 

conforme o caso, sendo que possíveis obscuridades linguísticas (aparentes) são solucionadas 

com mais explicações, articulações e esclarecimentos diante do caso, enquanto casos inéditos 

podem não ter soluções tão prontamente, acarretando em divergências sobre como melhor 

interpretar não somente o arcabouço normativo, mas o próprio caso (DWORKIN, 1986, p. 353).  

O magistrado considera o Congresso como “anterior a ele na cadeia do direito” para 

interpretar as leis conforme a integridade, apesar das diferenças de poder e responsabilidade 

entre ambos. O juiz não deve interpretar as leis adaptando-as àquilo que ele (em seu ponto de 

vista pessoal) acredita que “tornaria tais leis melhores”. Ele também não deve pressupor e nem 

tentar imaginar ou descobrir o que fariam, quais “intenções ou pretensões” teriam ou como 

pensariam os legisladores antes, durante ou após a criação de leis em análise (DWORKIN, 

1986, p. 314). 

A interpretação, nesse caso, não pode ser “conversacional”, nem deve pretender 

“decifrar” uma possível vontade da legislação (“voluntas legis” – “mens legis”) ou a 

comunicação dos legisladores (“voluntas legislatoris” – “mens legislatoris”). Também não se 

mostra um caminho mais direto ou exequível a busca por uma intenção ou convicção do(s) 

legisladore(s) (em conjunto ou individualmente) no momento legiferante, pois por observação 

à integridade o juiz não pode fundar sua decisão no resultado da interpretação de um conjunto 

de convicções expressas pelo estado mental, esperanças, expectativas ou opiniões individuais 

ou conjuntas dos legisladores73 DWORKIN, 1986, p. 317).  

Ao decidir um caso e se deparar com a legislação, o juiz constrói uma teoria política 

especial para realizar análises sobre essas leis específicas, considerando o texto normativo em 

conjunto com a sua “história legislativa” – que consiste nas declarações legislativas, relatórios 

de comissões e debates formais sobre finalidades da lei (DWORKIN, 1986, p. 315). Assim, é 

adotada uma postura interpretativa sobre eventos políticos (p.ex. declarações dos legisladores 

no processo de aprovação e no momento da aprovação da própria lei), como eventos 

																																																								
73 Dworkin escreve sobre a realização desse tipo de interpretação pelo juiz “Hermes” em um comparativo com o 
juiz “Hercules” que adota a integridade e fundamenta a decisão adequadamente. 
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importantes em si e não como meios de chegar ao estado de espírito dos legisladores ou dos 

cidadãos em momentos do passado. 

O “histórico legislativo” é formado por declarações de propósitos oficiais ocorridos 

conforme os moldes (procedimentos) adotados para a prática da elaboração legislativa 

(DWORKIN, 1986, p. 342). Sua totalidade não deve ser interpretada pelo juiz como uma lei do 

Estado, porém no caso da prática norte-americana Dworkin ressalta que um relatório formal de 

comissão (formal commitee report) ou uma declaração inconteste do relator de um projeto de 

lei (unchallenged statement of a bill’s manager) podem ser considerados como inclusos naquilo 

que o processo legislativo produziu e, portanto, como partes do conjunto com o qual a 

comunidade está comprometida (DWORKIN, 1986, p. 343).  

Dworkin não coloca objeções teóricas nos casos de práticas como essas. Todavia, ele 

registra que existem razões favoráveis e desfavoráveis para as declarações formais que 

compõem a história legislativa virem a ser consideradas como partes do conjunto de leis de um 

Estado. Uma razão desfavorável apontada consiste na possibilidade de que os posicionamentos 

dos legisladores sejam vistos pelos cidadãos como “promessas”, pois o histórico legislativo 

pode conter posicionamentos que afetam as pessoas e que podem ser bruscamente modificados 

para o contrário, gerando uma posição contraditória e incoerente dentro do histórico moral da(s) 

legislatura(s). Uma promessa explícita diferencia-se de uma intenção, pois no caso da promessa 

uma expectativa por parte de outra(s) pessoa(s) é criada, então devido ao compromisso 

assumido há menos liberdade para se “mudar de ideia” (DWORKIN, 1986, p. 345). Por outro 

lado, uma razão favorável apontada é a visão da história legislativa como mecanismo de 

informação, que pode ser sempre reinterpretada e “revista (corrigida) por tribunais e 

principalmente pelo próprio legislativo” (DWORKIN, 1986, p. 346), pois essa comunidade 

trata o todo da legislação como um compromisso com a coerência conforme a moralidade 

política e as declarações no histórico legislativo, que quando consideradas como lei do Estado 

comprovam isso. 

Levando em conta essas razões, o magistrado em uma comunidade de princípios deverá 

interpretar uma “estrutura de legislação complexa” de modo a incluir uma “distinção entre atos 

legislativos performativos (“performative legislative acts”) e explicações interpretativas 

(“interpretative explanations”) desses atos”. O juiz admite que a legislação é vista sob uma 

perspectiva correta quando não engana o público. Então “preferirá uma interpretação que 

corresponda às declarações formais do propósito legislativo, particularmente quando os 

cidadãos podem ter tomado decisões cruciais com base nessas declarações”. Esse fato é um 
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“argumento de peso”, mas não “decisivo” em favor de determinada interpretação, pois a força 

pode ir se “esvaindo com o passar do tempo” (DWORKIN, 1986, pp. 346-347).  

Por não se tratar de um precedente, o juiz deve analisar argumentos de política e 

argumentos de princípio para reconstrução das justificativas da legislação. Contudo, a 

argumentação da decisão do juiz sempre deverá ser pautada por argumentos de princípio e os 

argumentos de política somente serão pertinentes para entender e tentar justificar a criação do 

legislador. A interpretação muda ao passo que a história se desenvolve. Diante da realidade de 

mudanças da conjuntura social, a legislação que guia essa sociedade necessita se adequar aos 

casos em que é observada e aplicada. As interpretações e explicações mais recentes, vão 

descrevendo de modo mais contemporâneo e fiel a forma com que as instituições, autoridades 

e a própria comunidade compreendem as estratégias políticas tomadas e os compromissos de 

princípio assumidos. Assim, o juiz observa o histórico legislativo original da época em que foi 

promulgada a legislação em análise, mas “dá cada vez mais importância a declarações mais 

recentes”, uma vez que elas mais se adequarão às exigências, compromissos e objetivos sociais 

contemporâneos diante de cada caso concreto (DWORKIN, 1986, p. 348). 

Interpretar a história em movimento é algo muito diferente de adotar e interpretar 

aleatoriamente algumas partes dessa mesma história. E a decisão correta a ser tomada é aquela 

na qual se manifesta uma interpretação das leis e seus respectivos históricos legislativos em 

inteireza ao longo do tempo, conforme exigência do caso concreto, e não aquela que busca 

complementar as leis pressupondo a intenção do(s) legislador(es) ou dos membros da sociedade 

em determinada época, ignorando declarações oficiais e outras interpretações prestadas ao 

longo do tempo, compromissos e argumentos políticos e de princípio inscritos em históricos 

legislativos passíveis de  análise, que justifiquem a legislação de melhor modo possível.  

 

Adjudicação conforme a integridade e interpretação da Constituição  

 

 Para Dworkin os grandes debates sobre a leitura da Constituição são debates dentro da 

interpretação. E é um erro analítico (causado pelo aguilhão semântico) confundir divergências 

sobre interpretações melhores (ou mais adequadas) com alguma defesa sobre o fato da 

Constituição dever (ou não) ser interpretada, já que, a interpretação é inevitável e sempre 

ocorrerá. Assim, é enganoso o rótulo de “interpretativistas’ e não interpretativistas”74 ou o 

rótulo de “conservadores ou liberais” (DWORKIN, 1986, p. 360).  

																																																								
74 John Hart Ely (1980) apontou essa dicotomia na teorização constitucional do judicial review nos Estados 
Unidos. Para Ely, o interpretacionismo e o não interpretacionismo não consistem nas únicas opções técnicas da 
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 A Constituição é um tipo de norma, contudo, há uma diferença muito grande entre a 

Constituição e as leis comuns. A Constituição é fundamento para a criação de outras leis, 

portanto, sua interpretação na completude do documento e as suas cláusulas abstratas, também 

devem ser consideradas fundamentais. Qualquer um dos juízes é um interpretativista em seu 

sentido mais amplo, pois cada um tenta colocar a melhor interpretação que pode fazer em sua 

atividade. Os juízes divergem sobre como realizar a melhor interpretação e não quanto à 

possibilidade de interpretar ou não interpretar.   

Dworkin denomina de “historicista” o juiz da corrente que geralmente é considerada 

como “interpretativista”. O historicista aceita a interpretação, com base naquilo que os 

fundadores da constituição pensavam. Assim, em cada cláusula constitucional há identificação 

de um “momento canônico de criação” firmando o que os fundadores pensavam na época como 

sendo o conteúdo que esgota a Constituição tal como pode ser entendida hoje. Por óbvio, os 

vários estadistas que fizeram a Constituição tinham diversas opiniões políticas, porém os 

historicistas negam reconhecer qualquer divergência de declarações do grupo de estadistas em 

um determinado sentido quando querem julgar ou argumentar de modo oposto a esse sentido 

(DWORKIN, 1986, p. 359).   

Como justificativa para tal tipo de interpretação, é apontado o argumento moral político 

da estabilidade, segundo o qual uma comunidade política com uma Constituição escrita é mais 

bem-sucedida se assegurar estabilidade subordinando a interpretação da Constituição às 

opiniões de seus autores, não importando o quanto elas sejam obsoletas ou que existam 

interpretações contemporâneas contraditórias a elas. Às vezes a certeza do direito é mais 

importante do que outros fatores, mas nem sempre isso é verdade. A estabilidade da 

interpretação dos direitos (um a um) tem certa importância prática, mas em se tratando de 

questões de princípio, a substância mostra-se mais importante do que a estabilidade. A 

estabilidade crucial é a “estabilidade da integridade”, sendo que na medida do possível, o 

direito deve ser interpretado como um conjunto coerente de princípios, o que não pode ser 

																																																								
jurisdição constitucional ao decidir. Ely coloca como função primordial da jurisdição constitucional a promoção 
e preservação do processo político, isto é, do procedimento de caráter político. Somente ao legislativo cabe a tarefa 
de dar conteúdo substancial aos vazios do texto constitucional, e a jurisdição constitucional deve assegurar a 
realização e a regularidade do processo político. Para tanto, deve se manter longe de questões substanciais e 
realizar a proposta de uma abordagem procedimental do judicial review (postura do “judicial self-restraint”), pois 
o local adequado (democrático) para a definição do conteúdo de complementação das disposições na Constituição 
são os fóruns de deliberação política, especialmente o legislativo. Dworkin (1985, p. 58) aponta que juízes não 
possuem escolha de isolar as questões substantivas de moralidade política da questão procedimental (que contém 
cunho substancial). Se Ely afirma que a democracia exige que a maioria legislativa decida questões importantes 
de princípio político, sendo a democracia danificada quando essas questões são deixadas para resolução através 
dos juízes, a teoria de Ely é contraditória em seus próprios termos, pois os próprios argumentos de Ely rejeitam a 
sua teoria processual da revisão judicial (controle de constitucionalidade). 
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propiciado pela interpretação historicista, que liga os magistrados às opiniões dos autores - 

locutores (DWORKIN, 1986, p. 365).  

Outro método de interpretação mencionado por Dworkin é o “passivismo” 

(DWORKIN, 1986, p. 369), sendo que os “juízes passivos” mostram maior deferência para com 

outros poderes e qualidades de estadistas, enquanto os “juízes ativos” declaram sempre 

inconstitucionalidades, o que seria tirania. Essa divisão supõe questionamentos como “quem 

deve fazer uma Constituição? (...) Qual instituição tem autoridade para decidir o que a presente 

Constituição, devidamente interpretada exige? (...) O que a atual Constituição, devidamente 

interpretada, realmente requer?” 75 (DWORKIN, 1986, p. 370). 

Dworkin aduz que o caso Marbury v. Madison nos Estados Unidos, decidiu a questão 

da competência naquela localidade, pelo menos por enquanto. O conselho do passivista afirma 

que a Corte deve adotar sempre as respostas do legislativo, mas esse conselho somente parece 

proceder se da questão jurídica (terceira pergunta) decorrer a resposta correta. A primeira 

questão depende da terceira do mesmo modo. Os passivistas denunciam a “criação judicial de 

normas” quando há interpretação da Constituição por um juiz. Afirmam que a democracia exige 

que “o povo” crie a Constituição. Mas a relevância dessa proposta sempre pressupõe uma 

resposta particular à terceira questão.  

Passivistas muitas vezes mencionam que a Constituição seria mais justa se não fossem 

feitas restrições ao governo de maioria. Aqueles que pensam que as pessoas não têm direitos 

enquanto indivíduos também se posicionam desse modo. Contudo, para Dworkin, esse 

argumento e concepção de justiça é pouco convincente para determinadas comunidades. Muitos 

que pensam em deferência ao legislativo sustentam que, a longo prazo, eles têm mais propensão 

a desenvolver teorias mais bem fundadas sobre exigências da justiça. Não obstante, ocorre que 

os legisladores que foram eleitos, muitas vezes concorrem às reeleições e por uma maioria 

política acabam sendo menos propensos a tomar decisões em prol de minorias em questões 

polêmicas e controversas. Por esse motivo, legisladores têm motivos para se mostrarem menos 

inclinados a tomar decisões bem fundadas sobre os direitos de minorias. Outras autoridades 

como juízes, por exemplo, são menos censuradas pela maioria quando decidem esses direitos. 

Porém, os juízes também podem ser tirânicos e têm seus interesses, o que significa que existe 

																																																								
75 Tradução livre, no original: “The first is the enactment question. Who should make a constitution? Should the 
fundamental law be chosen by unelected judges appointed for life or in some more democratic fashion by 
legislators elected by and responsible to the people as a whole? The second is the jurisdictional question. Which 
institution, under the American political scheme, has authority to decide what the present Constitution, properly 
interpreted, actually requires? The third is the legal question. What does the present Constitution, properly 
interpreted, actually require?”.  
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probabilidade de erros dos dois lados. Por isso, Dworkin deixa bem claro que o que foi dito 

acima não significa que juízes possam ser considerados pessoas ideais para decidir sobre 

direitos, mas também não decorre que juízes possam ser considerados menos competentes para 

tanto (DWORKIN, 1986, p. 373). Essa questão parece escapar de meras considerações teóricas 

para que seja satisfatoriamente respondida.  

Dworkin questiona se a alternativa é aceitar a tese contrária e uma teoria “bogeyman” 

que os passivistas chamam de “ativismo”. Ele responde que o ativismo é uma forma virulenta 

de pragmatismo judicial, em que um juiz ignoraria não somente o texto da Constituição, mas a 

historia da promulgação e os julgados anteriores da Suprema Corte para fazer valer o seu ponto 

de vista sobre o que a justiça exige. Na contramão de tudo isso, o direito como integridade 

condena o ativismo e qualquer prática de jurisdição constitucional próxima do pragmatismo 

judicial. Dworkin não argumenta que cada nação deva “ter uma Constituição escrita com as 

disposições abstratas sobre direitos individuais, ou que toda Constituição desse tipo deveria ser 

interpretada por um tribunal”, esclarece que “muitos outros arranjos são possíveis” e “alguns 

podem ser melhores” 76 (DWORKIN, 1986, p. 378).  

Para a interpretação constitucional, Dworkin propõe um modo particular de ler e 

executar uma Constituição política: a leitura moral. A leitura moral propõe a interpretação dos 

dispositivos abstratos que as Constituições contemporâneas expõem sobre direitos dos 

indivíduos perante o governo, considerando que eles remetem a “princípios morais” 

(DWORKIN, 1996, p. 02). A leitura moral insere a moralidade política 
no âmago do direito 

constitucional. Por ser a moralidade política intrinsecamente controversa, todo sistema de 

governo que incorpora princípios às suas leis tem de decidir qual instituição será responsável 

para desempenhar essa função.  

Alguns críticos da leitura moral acusam Dworkin dizendo que essa leitura dá aos juízes 

o poder absoluto de impor as suas convicções morais ao grande público, alguns inclusive dão 

ênfase ao papel da política com ceticismo, afirmando que se o direito depende da moralidade 

política (onde sempre haverão divergências), não se pode reivindicar nenhuma verdade ou 

força objetiva. A leitura moral em si “não é uma estratégia liberal nem conservadora e não é 

revolucionária na prática”, já que a Constituição expressa exigências morais abstratas aplicadas 

aos casos concretos através de juízos morais. Apesar disso, a leitura moral costuma ser 

																																																								
76 Tradução livre, no original: “I have not argued that every nation ought to have a written constitution with 
abstract provisions about individual rights, or that every such constitution ought to be interpreted by a court whose 
members are chosen in just the way Supreme Court justices are appointed. Many arrangements other than those 
now embedded in American legal practice are possible, and some may well be better from the point of view of 
ideal theory”.  
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descartada como sendo uma “corrente radical”, que não seria adotada por nenhum 

constitucionalista sensato. Contra toda evidência, os juízes negam que a moralidade política 

influência as decisões constitucionais e procuram explicar suas decisões de outras maneiras 

insatisfatórias (DWORKIN, 1996, p. 03).  

A leitura moral está tão “profundamente arraigada na prática constitucional e é tão mais 

atrativa do que as demais alternativas pelo ponto de vista político e jurídico, que não pode ser 

abandonada”, sobretudo quando estão em jogo importantes princípios constitucionais. Por outro 

lado, a leitura moral parece, à uma primeira vista, não garantir a distinção bem delimitada entre 

direito e moral e colocar o direito na dependência de princípios morais. Assim, com essa 

aparência falsa, a leitura moral parece retirar das mãos do povo e entregar a uma elite 

profissional as grandes questões que constroem a moralidade política e que o “povo” teria o 

direito e o dever de avaliar e decidir “por si mesmo”. Os políticos buscam convencer o público 

que “os grandes casos constitucionais não giram em torno de profundas questões de moralidade 

política e tentam colocar a questão como simplesmente mudar a Constituição ou deixá-la como 

está” (DWORKIN, 1996, p. 04). 

O debate na verdade não consiste se ela será interpretada ou não, trata-se de como ela 

deve ser interpretada. Muitos políticos prometem indicar para a Corte juízes que respeitem os 

devidos limites e deixem a Constituição “intocada”, mas frequentemente se decepcionam, pois 

não compreendem o quão profundamente a leitura moral está de fato inserida na prática do 

direito constitucional, apesar de ser deplorada. Fica perceptível o quanto a leitura moral é 

difundida quando convicções e princípios são identificados e colocados à prova. Dworkin 

argumenta que para muitos juristas e cientistas políticos a leitura moral dentro de uma estrutura 

política que atribui aos juízes autoridade de interpretação é elitista, antipopulista, 

antirrepublicana e antidemocrática. Essa ideia baseia-se no pressuposto de que democracia é a 

vontade da maioria. Mesmo tomado o pressuposto majoritário a leitura moral de uma 

Constituição política é praticamente indispensável para a democracia e para garantir o 

funcionamento do processo majoritário 77 (DWORKIN, 1996, p. 07).   

A leitura moral não é adequada para a interpretação de todo o conteúdo constitucional. 

A Constituição pode incluir muitos artigos e dispositivos mais e menos abstratos. Fato é que a 

interpretação da Constituição não deve levar em conta somente o que os próprios autores 

pretendiam dizer, mas também a prática jurídica e política, desde o passado até hoje. A 

																																																								
77 Tradução livre, nesse sentido: “I do not mean that there is no democracy unless judges have the power to set 
aside what a majority thinks is right and just [...] Democracy does not insist on judges having the last word, but 
it does not insist that they must not have it”. 
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interpretação constitucional sob a leitura moral é disciplinada pela exigência de integridade. 

Sendo assim, os juízes não podem dizer que a Constituição deve expressar suas convicções 

políticas pessoais ou que os dispositivos morais abstratos expressam um juízo moral particular 

qualquer, por mais que esse juízo pareça correto aos olhos do juiz enquanto ele julga um caso. 

A leitura moral pede que se encontre a melhor concepção dos princípios e não pede que 

quem a interprete siga os ditames de sua consciência ou as tradições de uma classe ou partido. 

Assim como presidentes e legisladores, os juízes podem abusar de seu poder. Necessário frisar, 

pois, que a leitura moral é uma estratégia aplicável por aqueles que ajam de boa-fé e com 

integridade.  

Dworkin menciona que juristas e constitucionalistas vivem ansiosos para encontrar 

outras estratégias de interpretação constitucional que limitem mais e mais o poder dos juízes. 

Há uma corrente que aceita a leitura moral e os direitos fundamentais como um conjunto de 

princípios morais, mas não admite que os juízes tenham a última palavra, acreditam que se 

compromete a igualdade quando uma decisão política contraria aquilo que a maioria dos 

cidadãos preferiria ou julgaria correto. Essa corrente prefere deixar reservado ao “povo” a 

autoridade da interpretação. Também há outra corrente (teorias originalistas) que não aceita a 

leitura moral, insiste que a Constituição significa somente o que seus autores quiseram dizer ou 

o que as pessoas que viviam em determinada época entendiam ser o significado dos princípios 

constitucionais.  

Em suma, a leitura moral estabelece que na interpretação constitucional em cada 

jurisdição o princípio abstrato igualitário (pessoas devem ser tratadas como iguais) seja aceito. 

Assim, cada nação ou cada estado deve respeitar alguma concepção de igualdade em decisões 

sobre questões políticas. Além do princípio abstrato a Constituição ainda exige que cada estado 

reconheça certos direitos individuais limitadores de justificativas com base em argumentos 

coletivos. Possivelmente o(s) caso(s) concreto(s) indicará(ão) uma ligação com esses direitos 

individuais. Deverão ser traçadas possibilidades de descrições desses direitos envolvidos e cada 

descrição deverá ser testada frente ao caso como uma interpretação competente. Diante dessas 

interpretações possíveis apresentadas como respostas hipotéticas, será estabelecida uma 

distinção entre cada uma e adotará uma delas na decisão, isso conforme a adequação, ou seja, 

a adotada será a mais indicada para configurar como norma constitucional a ser colocada em 

prática naquela comunidade em questão. É dizer: deve-se adotar a decisão que se ajusta e 

justifica de melhor modo a prática à melhor luz considerado o conjunto de princípios coerentes 

dentro do sistema de direitos.  
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Adjudicação conforme a integridade e interpretação dos precedentes judiciais 

 

É possível se perguntar por qual motivo exige-se a aplicação de certos princípios 

contidos em decisões judiciais advindas de casos análogos anteriores para solucionar questões 

judiciais. Juízes estabelecem “regras gerais” quando decidem os casos beneficiando certas 

partes, sendo assim, por força da equidade, ao decidir casos posteriores outros, juízes devem 

aplicar essas mesmas “regras”. Nas decisões, através dos precedentes, os juízes geralmente 

convergem opiniões sobre a força desses precedentes (concordam que seu conteúdo deve ser 

analisado e aplicado), e convergem sobre quais os casos anteriores são relevantes e devem ser 

adotados na solução do caso em questão. Mas, esses mesmos juízes divergem sobre o(s) 

conteúdo(s) do padrão enunciado pelos precedentes (DWORKIN, 1977, p. 110).  

A justificação da decisão a ser adotada pelo juiz deve ser embasada em argumentos de 

princípio. Se os precedentes judiciais não forem justificados por argumentos de princípios e 

sim por argumentos de política, Dworkin entende que poderão ser considerados como “erros”. 

Isso quer dizer que ao interpretar o conteúdo dos precedentes judiciais deve-se extrair deles 

somente os argumentos de princípio utilizados na justificação do precedente para estendê-los 

à justificação de novas decisões judiciais no presente ou futuro. Quando as justificações desses 

precedentes judiciais forem fundadas (no todo ou em partes) em argumentos de política deve-

se desconsiderar as justificações correspondentes a tais argumentos não as aproveitando para 

justificar novas decisões judiciais.  

Para interpretar um conjunto de precedentes judiciais, o juiz deve analisá-los de modo 

a desenvolver um “esquema de princípios” para cada um dos precedentes relevantes, de modo 

que cada esquema justifique a decisão do seu respectivo precedente judicial. A partir dessa 

proposta, é possível concluir que “a força de todo precedente” consiste de modo central (basilar) 

na “ideia de equidade” (a mesma ideia que exige coerência na aplicação de direitos). Ao se 

argumentar por precedentes, para Dworkin, deve-se supor que existem princípios comuns que 

se ajustam e justificam de modo coerente não somente um precedente específico, mas também 

o “conjunto de todas as decisões justificadas por argumentos de princípio”. Assim, há uma 

força nos argumentos de princípio que dá sustentação a todo o conjunto e, portanto, ao 

argumento de princípio desenvolvido a partir de cada decisão pertencente a esse sistema de 

precedentes (DWORKIN, 1977, p. 113).  

Essa lógica (de considerar uma decisão anterior como um precedente derivado de um 

conjunto coerente de princípios) também pode ser estendida em certa medida às leis, pois as 
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leis devem ser vistas como concebidas a partir de argumentos de princípio e pertencentes ao 

conjunto coerente de decisões passadas78.  

Se os princípios que o juiz citar em sua decisão não forem compatíveis com o os 

princípios comuns extraídos das outras decisões sustentadas em seu tribunal anteriormente, o 

juiz não terá cumprido com sua missão de tomar uma decisão equânime, já que a equidade 

exige a aplicação coerente de direitos. O direito pode até não ser em sua totalidade uma perfeita 

teia inteiriça (pode conter erros), mas o pleiteante tem o direito de pedir que o juiz o veja de tal 

modo, ou seja, os demandantes têm direito à equidade na aplicação dos princípios por parte do 

governo79 (DWORKIN, 1977, p. 116). 

  

Construção da rede inteiriça 

 

Um ponto muito importante na teoria da integridade é a proposta do conjunto de 

princípios como uma “seamless web” (“teia sem emendas” ou “rede inteiriça”). Esta rede é 

construída e configura como esquema de justificação geral da prática do precedente a partir de 

“princípios abstratos e concretos e fornece uma justificativa coerente para todos os precedentes 

do direito costumeiro, na medida em que esses devem ser justificados por princípios, o esquema 

também deve justificar disposições constitucionais e legislativas” 80 (DWORKIN, 1977, pp. 

116-117). 

Sendo assim, é possível construir uma estrutura em que exista um “conjunto de 

justificação geral” (para precedentes judiciais, disposições constitucionais e disposições 

legislativas), uma vez que a força dos direitos suscitados nos casos e contidos em cada uma 

dessas estruturas repousa em princípios, que por sua vez, são estruturados em um conjunto 

																																																								
78 Tradução livre, nesse sentido: “But if the gravitational force of precedent rests on the idea that fairness requires 
the consistent enforcement of rights, then Hercules must discover principles that fit, not only the particular 
precedent to which some litigant directs his attention, but all other judicial decisions within his general jurisdiction 
and, indeed, statutes as well, so far as these must be seen to be generated by principle rather than policy” 
(DWORKIN, 1977, p. 116). 
79 Nas palavras de Bustamante (2012, p. 269): “A descrição apresentada por Dworkin para seu modelo de Law as 
integrity é útil porque revela que os juízes em cada nova decisão, incorporam o material normativo agregado pelas 
decisões anteriores, como que fazendo uma síntese compreensiva do conhecimento acumulado pelo tribunal nos 
julgamentos anteriores, sem ter necessariamente de aceitar que os juízes anteriores tenham predeterminado todos 
os seus passos, mas sabendo que sua tarefa de julgar passa pela reconstrução dos princípios que justificaram os 
precedentes judiciais (seja para reiterá-los, seja para modificá-los nos casos futuros, se necessário) e pelo 
desenvolvimento judicial do direito como se ele fosse uma teia coerente (seamless web) de princípios, casos, regras 
e soluções jurídicas. Um mínimo que se espera para essa teoria do Direito como integridade é a aplicação universal 
das normas adscritas justificadas na fundamentação apresentada pelos tribunais para suas decisões”. 
80 Tradução livre, no original: “You will now see why I called our judge Hercules. He must construct a scheme of 
abstract and concrete principles that provides a coherent justification for all common law precedents and, so far 
as these are to be justified on principle, constitutional and statutory provisions as well”. 
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coerente e harmônico. Por conseguinte, os argumentos de princípios contidos nos precedentes, 

leis e Constituição se ligam na forma de uma teia a partir da ideia de equidade, que é conectora 

de toda essa rede coerente, harmônica e sustentável.  

Para entender melhor como funciona a existência da rede inteiriça, é proposta a 

“ordenação” do material de decisões jurídicas, em uma “ordem vertical e outra horizontal”. A 

ordem vertical é organizada conforme estratos de autoridades81 das decisões oficiais que são 

vistas como controle das decisões tomadas em níveis inferiores. São organizadas as 

justificações de princípio para cada um desses níveis de modo que a justificação seja consistente 

com princípios que fornecem justificações em níveis mais elevados. Já a ordem horizontal vai 

requer que os princípios de justificação das decisões sejam consistentes entre si em um mesmo 

nível.  

  

A possibilidade do erro institucional 

 

Ao decidir um caso, o juiz atua interpretando a legislação, Constituição e precedentes 

judiciais (cada qual com suas peculiaridades interpretativas já destacadas) de modo a formar 

um conjunto de decisões passadas fundadas em uma rede coerente de princípios. Considerando 

essa formação, com base nos precedentes, o juiz destaca os argumentos que deverão ser 

analisados para um apontamento sobre qual deles trará uma justificação de princípios mais 

adequada ao caso. Por conseguinte, essa justificação poderá ser considerada para decidir o caso 

em particular e também poderá ser aplicada em casos similares no futuro.  

No processo de seleção da justificação de argumento de princípio conforme adequação, 

considerados os precedentes em geral, é possível que dois princípios sejam suscitados na 

resposta de um caso concreto, sendo assim, aquele mais adequado à decisão e mais amplo 

(observada equidade e necessidade de aplicação futura) será trabalhado incorporando os demais 

princípios possíveis que estejam em formatos considerados mais concretos e possam ser vistos 

como não conflitantes e, de certo modo, adequados também. Assim, é possível que mais de um 

argumento de princípio seja considerado na decisão, desde que se apoiem mutuamente e possam 

ser vistos a partir de uma ordem de amplitude – dos mais abstratos para os mais concretos 

(DWORKIN, 1977, p. 118).   

																																																								
81 Dworkin exemplifica com a ordem presente nos Estados Unidos: (superior) > decisões da Suprema Corte > 
(talvez algumas decisões dos tribunais que interpretam essa estrutura) > Leis promulgadas por diferentes órgãos 
legislativos > decisões de tribunais que desenvolvem o direito costumeiro > (inferior) (DWORKIN, 1977, 115). 
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Por mais que os funcionários incumbidos de tomar decisões institucionais, conforme a 

divisão de poderes, esforcem-se na construção institucional de um conjunto de precedentes 

fundados em uma rede coerente de princípios, ou seja, uma rede de decisões justificadas com 

base em argumentos de princípio, nem sempre os precedentes (decisões judiciais, disposições 

constitucionais e legislativas) surgem ou são interpretados conforme a integridade.  

Sendo assim, a exigência de consistência na teoria mostra-se excessivamente forte 

quanto à formação de uma rede coerente de argumentos de princípios a partir dos precedentes, 

o que demanda a permissão da desconsideração de alguma parte da história institucional que 

configure como erro. Isso porque muito provavelmente não se conseguirá encontrar qualquer 

conjunto de princípios que concilie (e considere como corretos - sem exceção) todos os 

precedentes judiciais, todas as leis existentes e a Constituição analisados seus respectivos 

argumentos de princípio. Assim, quando se analisa a história institucional, algum conjunto de 

precedentes que contém decisões principiológicas embasadas em erros pode parecer 

incoerente. Caberá então, uma “ampliação da teoria para justificar parte da história 

institucional e decisões anteriores como um equívoco”, sem que seja comprometida a exigência 

de coerência de princípios da teoria como todo. Essa ampliação consiste na teoria dos erros 

institucionais (“theory of institutional mistakes”). 

A primeira parte dessa teoria consiste em dois conjuntos de distinções (DWORKIN 

1977, p. 121). O primeiro conjunto distingue a autoridade específica da força gravitacional, de 

modo que considerar um argumento de princípio como erro permite não negar a autoridade 

específica, mas negar a força gravitacional. O segundo conjunto distingue entre erros 

enraizados e erros passíveis de correção. Erros enraizados serão aqueles em que a autoridade 

específica sobrevive diante da perda de força gravitacional, já os erros passíveis de correção 

serão aqueles em que a autoridade específica tem dependência e somente sobrevive em conjunto 

com a força gravitacional.  

A segunda parte dessa teoria (DWORKIN 1977, p. 122), deverá demonstrar que sua 

existência e o reconhecimento de erros torna a prática geral dos precedentes com base na 

integridade mais (e não menos) coerente, isso devido à exigência de equidade e às vinculações 

futuras dos precedentes. Nessa situação é possível que, através de argumentos históricos e da 

percepção geral da comunidade jurídica, determinada justificação argumentativa de um 

princípio presente em um precedente tenha a sua capacidade de justificar novas decisões 

considerada como enfraquecida e o argumento da equidade que sustenta essa justificação pode 

ser rebaixado (“undercut”). Também há a possibilidade que através de argumentos de 

moralidade política determinada justificação argumentativa de um princípio presente em um 
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precedente tenha a sua capacidade para justificar novas decisões considerada como injusta e o 

argumento de equidade que sustenta essa justificação pode ser afastado (“override”). 

 

 

2.3 PRIMEIRA PARTE DA TEORIA DOS ERROS INSTITUCIONAIS: AUTORIDADE 

ESPECÍFICA, FORÇA GRAVITACIONAL, ERROS ENRAIZADOS E ERROS 

PASSÍVEIS DE CORREÇÃO 

 

 

Recapitulando, a teoria da integridade busca a melhor interpretação da prática de uma 

comunidade fraterna que considera, ao lado das ideias de justiça e da equidade, a integridade 

como seu diferencial. Essa comunidade é formada por vínculos associativos alicerçados no 

ideal do igual respeito e consideração. Tal ideal não visa apenas uma igualdade numérica, pois 

a igualdade política é uma questão de atitude comunitária, que leva em conta a igualdade de 

impacto e de influência, conforme os déficits e desigualdades da participação política, na 

prática social. Assim, a comunidade distribui poder político, considerando a participação e 

autonomia moral de cada um de seus membros, em um empreendimento coletivo, de maneira 

que as pessoas sejam tratadas como livres, iguais e responsáveis podendo se ver, através de um 

viés democrático como coautoras das decisões coletivas da comunidade e em pleno gozo de 

seus juízos avaliativos e senso reflexivo, o que pode ser considerado resultado do igual respeito 

e igual consideração que consubstancia a legitimidade e autoridade de um governo, suas 

instituições e decisões. 

Ao observar a coerência de princípios e história institucional, é possível verificar 

através de registros institucionais a expressão da moralidade política da comunidade em 

determinado contexto histórico. Na adjudicação, por exemplo, são observados todos esses 

elementos e é reservado à equidade o papel de base para a integração do sistema jurídico. 

Mesmo nos casos mais “difíceis”, busca-se interpretar à melhor luz e as decisões são 

embasadas em argumentos de princípio. Na construção de uma resposta correta para cada caso 

a ser solucionado conforme a adequação, são observadas as decisões institucionais segundo o 

nível vertical não apenas para recuperar as razões e justificativas de decisões oficiais anteriores 

expressas através de disposições constitucionais, legislativas e no conjunto de precedentes 
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judiciais, como também para organizar proposições de direito conforme um conjunto coerente 

de argumentos de princípio expressos nas justificações dessas decisões.  

A teoria da integridade é formada por elementos distintos que se relacionam e se 

estruturam sob um eixo. Contudo, a exigência de um conjunto de princípios coerente, que 

concilie todas as decisões institucionais (precedentes) pautadas em princípios (p.ex. 

precedentes judiciais, legislações e dispositivos constitucionais), existentes em um sistema 

jurídico mostra-se excessivamente forte para se tornar exequível, sendo necessário desenvolver 

a possibilidade que, durante uma análise do conteúdo dos precedentes conforme justificação 

principiológica, seja possível considerar como equivocada alguma parte da história 

institucional. Essa possibilidade será verificável quando certa parte dessa história não 

configurar como uma justificação correta, mas sim como explicações que utilizam distinções 

arbitrárias e justificações com base  em argumentos de princípio não convincentes82, que 

possam ter sua sustentação e argumento de equidade  “rebaixados” ou “afastados”.  

A consideração do equívoco não pode ser empregada como um recurso imprudente, 

tendo em vista a ameaça que ele representa para a exigência de consistência da teoria geral83. 

Não observar a moralidade política adequadamente e considerar de modo imprudente partes da 

história institucional como erros pode gerar consequências devastadoras para as bases da teoria 

como um todo. Assim, ao mesmo tempo em que a teoria dos erros institucionais representa 

certa flexibilidade, necessária para a exigência de consistência (tornando-a aplicável e 

condizente com uma prática mais razoável), essa mesma teoria dos erros apresenta uma ameaça 

à teoria geral quando utilizada de modo descomedido e sem o devido rigor na identificação, 

justificação e correção dos erros. 

Como visto anteriormente, a integridade preceitua que a justificação de um precedente 

judicial ou decisão a ser proferida por um juiz deve ser embasada em argumentos de princípio. 

Assim, as decisões judiciais, não pautadas por argumentos de princípios e sim argumentos de 

política (eminentemente políticos – p.ex. “metas”), podem ser consideradas como erros. Nesse 

caso, é preciso observar que esse não é exatamente o tipo de erro que a teoria dos erros 

institucionais visa precipuamente solucionar. Somente é possível distinguir argumentos de 

																																																								
82 Tradução livre, nesse sentido: “Of course, any set of statutes and decisions can be explained historically, or 
psychologically, or sociologically, but consistency requires justification, not explanation, and the justification 
must be plausible and not sham. If the justification he constructs makes distinctions that are arbitrary and deploys 
principles that are unappealing, then it cannot count as a justification at all” (DWORKIN, 1977, p. 119). 
83 Tradução livre, nesse sentido: “he cannot make imprudent use of this device, because if he were free to take any 
incompatible piece of institutional history as a mistake, with no further consequences for his general theory, then 
the requirement of consistency would be no genuine requirement at all” (DWORKIN, 1977, p. 121). 
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política dos argumentos de princípio de modo argumentativo e diante do caso concreto. Nesse 

sentido, a questão pode ser solucionada com uma análise e desenvolvimento argumentativo 

sobre uma diferenciação entre argumentos de princípio e argumentos de política in casu 

(conforme já detalhado no presente trabalho).  

Desse modo, quando constatada a caracterização de um argumento (como argumento 

de política ou de princípio) e o apontamento do erro como sendo a utilização de um argumento 

de política na justificação de um precedente judicial (no todo ou em partes), esses erros de 

justificação detectados deverão ser desconsiderados para utilização na justificativa de novas 

decisões judiciais. Relembrando que quando um juiz decide um caso e precisa interpretar 

precedentes judiciais ou leis, ele deve considerar, em certa medida, os argumentos de política 

somente para compreender aquilo que foi decidido, mas deve retirar desses precedentes e adotar 

como justificação para a decisão que ele vai proferir apenas os argumentos de princípio 

encontrados.  

 O erro, que a teoria dos erros visa resolver, trata-se de uma questão um pouco diferente, 

pois a teoria dos erros já pressupõe que há consideração apenas da argumentação de princípio 

como fundamento das decisões-precedentes (em geral) analisadas. Ou seja, ela pressupõe que, 

nos casos envolvendo precedentes judiciais, as observações e descarte de erros na decisão, 

quanto ao emprego de argumentos de política, já foram observados. Portanto, a teoria dos erros 

institucionais trata de erros principiológicos, ou seja, um erro que subsiste na articulação 

argumentativa de um princípio como justificativa para uma decisão/precedente (em geral). A 

preocupação aqui é com a “consistência” da “rede coerente” formada a partir das decisões 

fundadas em “argumentos de princípio”, ou seja, em como propiciar a correção necessária sobre 

justificações envolvendo argumentos de princípios que justificam decisões/precedentes sem 

que a coerência entre princípios observados nas decisões institucionais gerais seja destruída ou 

fortemente danificada84.  

Sendo assim, antes de iniciar uma especificação sobre os elementos da teoria dos erros, 

faz-se mister pontuar algumas questões: (i) a teoria dos erros institucionais pode ser relacionada 

com os erros de decisões advindas das instituições governamentais no geral (p.ex. decisões 

advindas de estruturas ligadas ao executivo, legislativo ou judiciário. Tomadas por juízes, 

legisladores e chefes do executivo em diferentes níveis ou graus e expressas através de 

																																																								
84 Tradução livre, nesse sentido: “Can he find a coherent set of principles that justifies this history in the way 
fairness requires? […] Hercules must expand his theory to include the idea that a justification of institutional 
history may display some part of that history as mistaken” (DWORKIN, 1977, pp. 120-121). 
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documentos como p.ex. sentenças judiciais, legislações (e seus históricos – como debates, 

declarações de promulgação etc., conforme a prática institucional determinar), decretos, 

resoluções, medidas provisórias etc.; (ii) os erros são expressos através de decisões anteriores, 

ou seja, a menção unicamente da palavra “precedentes” pode englobar decisões 

institucionalizadas que guiam as ações em geral; esses precedentes podem englobar de modo 

mais abrangente precedentes judiciais, disposições legislativas e Constitucionais já 

estabelecidos pelo Estado (DWORKIN, 1977, pp. 116-117); (iii) os erros são apontados em 

relação às decisões principiológicas, ou seja, precedentes que possam ter como 

fundamentação/justificação  os argumentos de princípio; a identificação desses argumentos de 

princípio e identificação dos erros precisa ser elucidada argumentativamente e diante do caso, 

o que se dá de modo controverso; (iv) as decisões institucionais anteriores justificadas em 

argumentos de princípio (chamada aqui simplesmente de “precedentes”) permitem a formação 

de uma rede coerente de princípios que se apoiam mutuamente formando um conjunto de 

justificações consistente capaz de sustentar concomitante as decisões institucionais no geral e 

direcionar os novos passos deliberativos e decisórios das instituições; (v) a rede coerente de 

princípios é interligada, mantida e justificada por um “núcleo” normativo (de conteúdo moral), 

que na teoria da integridade subsiste principalmente na ideia de equidade (nos precedentes a 

equidade pode adquirir um sentido que permita a prolongação dos argumentos de princípio já 

usados no passado para casos similares no futuro – e no conceito da comunidade a equidade 

pode adquirir um sentido normativo mais abrangente de igual respeito e igual consideração). 

A primeira parte da teoria dos erros é formada por dois conjuntos de distinções 

(DWORKIN, 1977, p. 121). O primeiro conjunto consiste na distinção entre autoridade 

específica (“specific authority”) e força gravitacional (“gravitational force”). O segundo 

conjunto consiste na distinção entre erros enraizados (“embedded mistakes”) e erros passiveis 

de correção (“corrigible mistakes”). Nessa ordem, são desenvolvidas as exposições na presente 

seção.  

A partir de um vasto material contendo decisões institucionais anteriores (precedentes 

judiciais, disposições legislativas e constitucionais), é possível separar as justificações de 

princípio contidas nessas decisões. Isso significa dizer que as justificativas de princípio em cada 

decisão analisada consistirão também na análise de um evento institucional, executado por um 

órgão dotado de competência para produzir tal decisão. Pode-se dizer então, que um precedente 

pode ser dotado de um tipo de “autoridade” por ter advindo de um poder produtor de eventos 

institucionais com competência (legitimidade e autoridade) para gerar tais decisões no âmbito 

do Estado.  
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Quanto à autoridade específica, é possível aduzir, então, que Dworkin desenvolve uma 

teoria geral sob a perspectiva institucionalista, destacando o papel desempenhado pelas 

instituições do Estado nas determinações de resultados sociais e políticos sobre o prisma dos 

direitos. Nesse deslinde, as instituições são ligadas à prática social e concepção do direito nos 

moldes propostos pela integridade. Assim, a autoridade específica pode ser entendida como a 

característica dos precedentes produzidos através de eventos institucionais, por órgãos 

(instituições) competentes para tomar decisões coletivas na comunidade.  

De forma diferente de outras teorias existentes, a teoria da integridade não considera o 

direito e a moral como sobrepostos, sinônimos ou como campos totalmente separados, ela 

também não secciona a atividade teórica da prática, pelo contrário, busca coordenar e integrar 

a teoria do direito e a teoria da decisão. Para tanto, concebe o direito como ramo da moralidade 

política, que por sua vez é derivada da moral. Essa ligação, ou melhor, essa derivação, permite 

a proposta do desenvolvimento dos fundamentos de filosofia política como possibilidades 

interpretativas e reflexivas dos participantes das práticas sociais na formação de juízos 

avaliativos responsáveis (conforme a ideia de “responsabilidade moral”85) sobre as práticas que 

compartilham, o que reverbera no conteúdo decisório e estrutural das instituições do governo. 

Isso implica, que um governo deve buscar agir conforme princípios morais que justifiquem a 

sua legitimidade, de onde decorre também a sua autoridade diante dos membros de uma 

comunidade à qual pretende governar.  

Pode-se dizer, então, que a autoridade específica de uma decisão (enquanto ato 

institucional) deve-se ao modo (legítimo e autoritativo) de postura e ação das instituições 

conforme determinado conteúdo normativo moral, que por sua vez integra a moralidade 

política. Ou seja, é a partir da articulação e cumprimento do conteúdo normativo por parte 

das instituições que proferem decisões, que a autoridade específica de um precedente se 

justifica e que a própria decisão pode ser considerada como um ato institucional. 

Em outras palavras, um precedente fundado em justificações de princípio possui 

autoridade específica quando provém de uma instituição competente e dotada de legitimidade 

e autoridade a partir da observação de um conteúdo normativo moral. Por esse motivo tal 

																																																								
85 Tradução livre, nesse sentido: “our moral responsibility requires us to try to make our reflective convictions 
into as dense and effective a filter as we can and in that way to claim as much force as possible for conviction 
within the more general causal matrix of our personal history as a whole. […] Responsibility requires us critically 
to interpret the convictions that seem initially most appealing or natural – to seek understandings and specifications 
of these initially appealing convictions with those two goals of integrity and authenticity in mind. We interpret 
each of these convictions, so far as we can, in the light of the others and also in the light of what feels natural to 
us as a suitable way to live our lives. In that way we aim both to expand and thicken the effective filter” 
(DWORKIN, 2011, pp. 108-109). 
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decisão enquanto ato institucional é capaz de produzir “as consequências (efeitos) 

institucionais que descreve” 86 (DWORKIN, 1977, p. 121). Assim, é possível observar que a 

autoridade específica das decisões está adstrita a uma justificação normativa das instituições 

emissoras dessas decisões. No caso da teoria da integridade, o igual respeito e igual 

consideração é a sustentação e conteúdo moral dessa justificação normativa.  

Ao se extrair de precedentes argumentos principiológicos para aplicação aos novos 

casos e decisões, é aceito em geral que tais argumentos possuem algum tipo de “força”, mesmo 

quando há divergência sobre como expressá-la ou sobre o que essa força é substancialmente ou 

em conteúdo. Em se tratando da força gravitacional, a mesma não pode ser apreendida por 

qualquer teoria que somente ligue a plena força dos argumentos de princípio extraídos de 

decisões passadas à força de promulgação dessas decisões. Isso devido à necessidade de 

justificação (com base em determinados conteúdos morais que funcionam como um filtro 

normativo) do compartilhamento de argumentos de princípio na fundamentação das decisões 

de casos semelhantes. 

Considerada a exigência de justificação normativa e moral, qualquer teoria assentada 

somente na aplicação dos argumentos principiológicos de decisões anteriores devido a uma 

força de promulgação (“enactment force”) se mostrará insuficiente e inadequada (DWORKIN, 

1977, p. 122). Entre a plena força do argumento principiológico (em si mesmo) empregado em 

decisões anteriores e a força da promulgação dessas decisões, há a necessidade de um elo com 

aspecto teórico que aborde de modo mais completo e satisfatório a força e a necessidade de 

estender ou vincular o tratamento de casos no passado para casos no futuro, o que significa 

tratar de modo similar casos similares.  

Essa força pode ser expressa pela ideia de “força gravitacional”, explicada por um 

apelo à equidade (ou argumento da equidade), que fundamenta a exigência de tratar os casos 

semelhantes do mesmo modo. Sendo assim, as decisões anteriores são fragmentos da história 

política e oferecem alguma razão para que se decidam outros casos de modo similar no futuro, 

estendendo argumentos de princípio aplicados em uma decisão anterior para outras decisões 

posteriores a serem tomadas por órgãos governamentais. Essa exposição da força gravitacional 

esclarece a insuficiência de certos aspectos teóricos que consideram apenas a plena força dos 

																																																								
86 Tradução livre, no original: “distinguish between the specific authority of any institutional event, which is its 
power as an institutional act to effect just the specific institutional consequences it describes, and its gravitational 
force. If he classifies some event as a mistake, then he does not deny its specific authority but he does deny its 
gravitational force, and he cannot consistently appeal to that force in other arguments”. 
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princípios (enquanto argumentos de princípio) e a força da promulgação das decisões 

institucionais (DWORKIN, 1977, p. 121).  

A doutrina da equidade mostra-se uma justificação mais adequada da prática de 

aplicação dos princípios que fundamentaram decisões em casos anteriores na solução de outros 

casos similares posteriores. A delimitação da força gravitacional deve se dar conforme a 

extensão de argumentos de princípio necessários para justificar o caso a ser decidido. As 

decisões anteriores, com fundamento em argumentos de política (em totalidade ou em partes), 

não possuem força gravitacional e o seu valor fica restrito à força de promulgação, já os 

argumentos de princípio devido à força gravitacional são aplicados de modo igual para todos 

os casos congêneres, sendo que, conforme a exigência da integridade é vedada a negação dessa 

aplicação em equanimidade. Somente o conteúdo de justificação com base em argumentos de 

princípios presente em um precedente possui força gravitacional. 

A autoridade específica e força gravitacional das decisões são ligadas ao cumprimento 

de um conteúdo normativo central, o que permite interligar as decisões ao conjunto coerente de 

princípios. Sendo assim, um precedente somente detém autoridade específica e pode ser 

considerado um ato institucional se tem por justificação uma argumentação principiológica e 

se é emitido (tem decisão promulgada) por uma instituição estatal dotada de legitimidade e 

autoridade conforme justificação normativa de conteúdo moral (equidade - igual respeito e 

consideração). Já a força gravitacional é embasada na justificação normativa de conteúdo moral 

(equidade – tratar casos semelhantes de modo semelhante) para estender a aplicação de modo 

igual dos argumentos de princípio na solução dos casos. 

Considerado isso, pode-se dizer que a força gravitacional de uma decisão 

principiológica e sua autoridade específica são coisas distintas, apesar de se apoiarem em uma 

justificação normativa de conteúdo moral e apesar das decisões dotadas de autoridade 

específica pretenderem ter força gravitacional e, portanto, gerar vinculatividade e aplicação dos 

argumentos de princípio para todos os casos similares na comunidade. Ocorre que nem sempre 

uma decisão com autoridade específica será dotada de força gravitacional. Por exemplo, ao 

classificar um evento como erro, é possível não negar a autoridade específica de uma decisão, 

mas negar a sua força gravitacional (DWORKIN, 1977, p. 121).  

Ainda na primeira parte da teoria dos erros, é necessário diferenciar um segundo 

conjunto de distinções entre “erros enraizados” e “erros passíveis de correção”. Os erros 

enraizados (ou embutidos) terão a autoridade específica mantida, mesmo diante da perda da 

força gravitacional. Já no caso dos erros passíveis de correção, a autoridade específica depende 

da força gravitacional, não prevalecendo sem ela (DWORKIN, 1977, p, 122).  
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Esse conjunto de distinções variará conforme o nível da teoria constitucional adotada 

por uma comunidade, segundo suas necessidades práticas e circunstâncias de coordenação 

social. Dworkin realiza essa diferenciação porque nem sempre os arranjos institucionais 

permitirão a correção de todos os erros institucionais através de uma decisão judicial. Há 

casos em que o erro é apontado e a correção pode ser realizada pelo poder judiciário em suas 

decisões, mas há casos também em que o judiciário tem sua tarefa reduzida quanto à realização 

de uma correção propriamente dita. É possível, por exemplo, que quanto à perspectiva das 

atividades judiciais e papel dos juízes uma determinada comunidade adote a “supremacia 

legislativa” 87 / “legislative supremacy” (DWORKIN, 1977, p. 121) ou supremacia judicial e 

ainda adote uma teoria do precedente judicial muito restrita – “doutrina estrita do precedente” 

88 / “strict doctrine” (DWORKIN, 1977, p. 122). A democracia como “igual respeito e igual 

consideração” não exige que seja adotado um arranjo institucional ou outro, pois o direito como 

integridade pode ser aplicável em diversas realidades institucionais a despeito de tais arranjos. 

Conforme visto, quando se analisa uma decisão institucional anterior fundada em 

princípios, esse precedente pode ter considerada a sua autoridade específica conforme a 

emissão por uma instituição competente legítima e dotada de autoridade, observada a 

justificação moral normativa. Ele também pode ter considerada a sua força gravitacional, 

segundo a qual sua justificação através de argumentos de princípio (componentes de uma rede 

integrada coerente) poderá ser aplicada a casos semelhantes devido à equidade ou tratamento 

equânime do governo para com seus governados. 

Conforme visto, quando se analisa uma decisão institucional anterior fundada em 

princípios, esse precedente pode ter considerada a sua autoridade específica conforme a 

emissão por uma instituição competente legítima e dotada de autoridade, observada a 

justificação moral normativa. Ele também pode ter considerada a sua força gravitacional, 

																																																								
87  O modelo de soberania parlamentar é aplicado em certas democracias parlamentares. Nesse modelo, o 
legislativo tem soberania absoluta ficando acima de outras instituições governamentais (inclusive órgãos 
executivos ou judiciais). Esse modelo rechaça o mecanismo de correção do controle de constitucionalidade 
(judicial review) realizado pela jurisdição constitucional (ou aplicação da Constituição por juízes e tribunais).  
88 A doutrina estrita (strict doctrine) obriga os juízes a seguirem as decisões anteriores de alguns outros tribunais, 
pode diferir de lugar para lugar, inclusive de Estado para Estado como no caso dos Estados Unidos. Já uma doutrina 
atenuada do precedente (relaxed doctrine of precedent). Essa doutrina atenuada permite adoção de decisões 
anteriores não somente de tribunais superiores, mas de tribunais no mesmo nível de jurisdição, ou até mesmo 
tribunais de outros estados ou países. Afirma a exigência que o juiz atribua algum peso para decisões anteriores 
sobre o mesmo problema, e o juiz deve segui-las a menos que as considere erradas o bastante para suplantar a 
presunção inicial a seu favor (DWORKIN, 1986, pp. 24-25). No common law inglês “regra do stare decisis na sua 
versão mais forte” chegou à “tese que a House of Lords e as Courts of Appeal estariam vinculadas pelas suas 
próprias decisões anteriores” essa doutrina “veio a ser flexibilizada em 1966”, quando houve o reconhecimento 
que uma aderência rígida de modo excessivo, poderia levar à injustiça em casos particulares, limitando o 
desenvolvimento do direito (BUSTAMANTE, 2012, pp. 76-77). 
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segundo a qual, sua justificação através de argumentos de princípio (componentes de uma rede 

integrada coerente), poderá ser aplicada a casos semelhantes devido à equidade ou tratamento 

equânime do governo para com seus governados. 

Em sequência é possível dizer que os erros enraizados podem ter a autoridade 

específica completamente separada e independente da força gravitacional. Isso pode ocorrer 

considerado o modelo de supremacia legislativa, conforme o qual, determinado precedente 

(considerada a justificação argumentativa de princípio de sua decisão) considerado como 

errôneo mantém a sua autoridade específica a despeito desse erro devido à supremacia 

legislativa, porém ele perde sua força gravitacional – mantendo uma força limitada à 

promulgação (DWORKIN, 1977, pp. 121-122). Isso se dá porque enquanto o legislador não 

realiza a correção do erro os demais órgãos podem identificar o erro argumentativamente em 

suas decisões, mas a despeito dessa indicação são obrigados a continuar decidindo respeitando 

as limitações impostas pelo precedente de modo a não anulá-lo para concretizar a correção, 

mesmo que ele incorra em um erro observado, isto é, somente o poder legislativo tem permissão 

para anular ou revogar a decisão de um precedente que contenha algum erro institucional 

devidamente identificado. Nesse caso, as demais instituições ainda têm a possibilidade de não 

utilizar o precedente errôneo para argumentar em favor de outros direitos na decisão de outros 

casos. Assim, determinada decisão de um precedente (lei) é mantida (não revogada), mesmo 

quando estiver errada. Permanecendo o erro implantado, até que o legislativo (órgão 

unicamente responsável por correções) revogue, revise ou corrija o erro contido no conteúdo 

da decisão do precedente fundado em argumentos de princípio.  

Outro modelo em que os erros enraizados podem ter a autoridade específica 

completamente separada e independente da força gravitacional é na doutrina estrita do 

precedente judicial, conforme a qual um precedente judicial estabelecido por uma instância 

judicial superior vincula-se obrigatoriamente às decisões judiciais de instâncias inferiores. 

Sendo assim, juízes que atuam em instâncias hierarquicamente mais baixas são vinculados aos 

precedentes judiciais estabelecidos por instâncias mais altas, sendo que somente as instâncias 

mais altas podem corrigir eventuais erros em precedentes judiciais, anulá-los  etc.  

No deslinde dessas observações, determinado precedente judicial (que tem decisão 

fundada em argumentos de princípios) pode ter seu conteúdo considerado como errôneo, mas 

a despeito de uma argumentação nesse sentido (quando emanada de uma instância inferior), 

esse precedente mantém sua autoridade específica e continua gerando efeitos devido à 

determinação da doutrina estrita, sendo vinculante obrigatoriamente nas decisões judiciais de 

instâncias inferiores. Ou seja, mesmo quando um precedente judicial estiver errado, ele 
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permanece sendo aplicado compulsoriamente pelos juízes de instâncias mais baixas, ficando o 

erro enraizado, pelo menos até que esse erro de tal precedente (mais especificamente em sua 

justificação argumentativa decisória pautada em princípios) possa ser apontado 

argumentativamente havendo uma correção/anulação por tribunais de instâncias superiores. 

Então, nesse caso, a doutrina estrita é o instituto utilizado para preservar a autoridade específica 

de um precedente que contém erros e pode perder sua força gravitacional mantendo apenas sua 

força de promulgação, já que o precedente judicial em questão se impõe às decisões em 

instâncias judiciais inferiores não por força da equidade, mas por força do instituto doutrinário.   

Estes são os dois casos que Dworkin lista89  como possíveis em relação aos erros 

enraizados, ou seja, são situações em que uma decisão com base em argumentos de princípio 

mesmo errada tem mantida sua autoridade específica, apesar de perder a força gravitacional. 

Portanto, verifica-se que os erros enraizados ou embutidos são mantidos por limitações que 

destinam a atuação de correção somente a determinados setores institucionais. Assim, conforme 

os dois modelos fornecidos, os erros enraizados serão corrigidos apenas pelo legislativo 

(supremacia legislativa) ou pelas mais altas instâncias do poder judiciário (doutrina estrita do 

precedente).  

Os erros passíveis de correção são aqueles em que a autoridade específica de uma 

decisão depende da sua força gravitacional, ou seja, decisões embasadas em argumentos de 

princípio e consideradas como erros podem ser revistas, corrigidas e anuladas não somente por 

único órgão (ou apenas alguns órgãos ou funcionários), mas também por outras instituições, 

órgãos ou funcionários que detenham mais independência para realizar identificações e 

correções desses erros (p.ex. modelo de supremacia judicial e modelos mais flexíveis de 

doutrina do precedente judicial). Nesse caso, a força gravitacional pode ser negada, visto que 

pode se negar aplicação da justificação de princípio de determinado precedente e, nesse caso, 

com a perda da força gravitacional a autoridade especifica fica prejudicada e o precedente 

																																																								
89  Tradução livre, no original:“will also distinguish between embedded and corrigible mistakes; embedded 
mistakes are those whose specific authority is fixed so that it survives their loss of gravitational force; corrigible 
mistakes are those whose specific authority depends on gravitational force in such a way that it cannot survive 
this loss. The constitutional level of his theory will determine which mistakes are embedded. His theory of 
legislative supremacy, for example, will insure that any statutes he treats as mistakes will lose their gravitational 
force but not their specific authority. If he denies the gravitational force of the aircraft liability limitation statute, 
the statute is not thereby repealed; the mistake is embedded so that the specific authority survives. He must 
continue to respect the limitations the statute imposes upon liability but he will not use it to argue in some other 
case for a weaker right. If he accepts some strict doctrine of precedent, and designates some judicial decision, like 
the decision denying a right in negligence against an accountant, a mistake, then the strict doctrine may preserve 
the specific authority of that decision, which might be limited to its enactment force, but the decision will lose its 
gravitational force; it will become in Justice Frankfurter’s phrase, a piece of legal flotsam or jetsam. It will not 
be necessary to decide which” (DWORKIN, 1977, pp. 121-122). 
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acaba perdendo a autoridade específica também. Ou seja, uma correção (ou anulação) de pronto 

é providenciada por um conjunto de órgãos competentes assim que seja verificado o erro, 

havendo uma perda simultânea da força gravitacional e da autoridade específica. 

 

 

2.4 SEGUNDA PARTE DA TEORIA DOS ERROS INSTITUCIONAIS: “UNDERCUT” 

OU “OVERRIDE” DO ARGUMENTO DE EQUIDADE QUE SUSTENTA O 

PRECEDENTE E O ARGUMENTO DE PRINCÍPIO COMO ENFRAQUECIDO OU 

INJUSTO 

 

 

A segunda parte da teoria dos erros institucionais consiste na construção argumentativa 

de uma justificação rigorosa sobre a necessidade do reconhecimento de determinado erro nos 

argumentos de princípio que justificam os precedentes, pois não se pode fazer um uso 

indiscriminado da teoria dos erros sob pena de se comprometer a equidade da teoria como um 

todo. Quando se pretende construir uma decisão para solução de um caso é preciso interpretar 

os precedentes relacionados ao caso buscando-se extrair deles argumentos de princípios 

compatíveis com um sistema coerente de princípios que possam justificar a decisão. Nesse 

processo interpretativo podem ser detectados erros frente às justificações argumentativas de 

princípio nos precedentes. Isso porque mesmo um argumento de princípio empregado na 

justificativa de determinado precedente pode vir a estar errado.  

A justificação sobre a identificação do erro deve observar que o argumento de princípio 

de um precedente envolve a ideia de equidade e se vincula à história institucional enquanto 

observação de um programa que pretende continuidade para o futuro. Dworkin aduz que essa 

“demonstração” de que um argumento de princípio presente em um precedente configura 

como um erro não pode ser realizada a partir da mera “dedução de regras simples”, mas sim 

da “construção teórica”, já que se trata de uma questão interpretativa e argumentativa, que 

deve se desenvolver sob as “exigências metodológicas hermenêuticas” observada a prática para 

a qual ela se dirige e em que está inserida.  

Foram levantados, anteriormente, na presente dissertação, os motivos e 

impossibilidades de se tomar aqui as mesmas metodologias específicas das áreas do 

conhecimento tidas como “ciências naturais ou biológicas e ciências exatas” – p.ex., tais 

metodologias não se configuram suficientes ou adequadas para trabalhar os objetos distintos e 
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específicos das “ciências sociais”90. Muitas teorias do direito que insistem nisso e recusam uma 

“metodologia hermenêutica” acabam padecendo de vários problemas, insuficiências e 

inadequações. Sendo assim, não se pretende aqui esgotar em indicações pormenores o exato 

conteúdo da argumentação a ser desenvolvida por uma construção teórica sobre a justificação 

do reconhecimento/indicação de um argumento de princípio como erro para todas as decisões 

possíveis aonde isso vier a ocorrer, ou mesmo propor regras simples que possam abranger o 

conteúdo argumentativo de uma justificação desse jaez. Nas palavras de Dworkin: 

 
“a segunda parte da sua teoria de erros deve mostrar que não deixa de ser uma 
justificação mais forte do que qualquer alternativa que não reconheça quaisquer erros, 
ou que reconheça um conjunto diferente de erros. Essa demonstração não pode ser 
uma forma deducional de regras simples, mas sim consiste em uma construção 
teórica, mas se Hércules estiver considerando a conexão que ele estabeleceu 
anteriormente entre precedentes e equidade (fairness), essa ligação sugerirá duas 
linhas de orientação para a sua teoria dos erros” (DWORKIN, 1977, p. 122).91 

 

Ressalte-se que a teoria dos erros institucionais não possui um desdobramento exaustivo 

sobre como (exatamente com quais argumentos) justificar a identificação (em um precedente) 

de um argumento de princípio como um erro propriamente dito, pois isso será desenvolvido de 

modo pormenor no caso concreto. Porém, essa limitação metodológica não implica que inexista 

um parâmetro moral normativo para se considerar como referencial de correção. A limitação 

teórica aqui é quanto ao desdobramento argumentativo para justificar um erro contido em um 

argumento de princípio de um precedente.  

A identificação do erro, ou seja, o que é o erro frente ao referencial do que é o correto 

pode ser traçada conforme o núcleo normativo de conteúdo moral (objetivo) estabelecido pela 

teoria da integridade e mais especificamente pela teoria do valor (em defesa da ideia de unidade 

do valor). Sendo assim, a noção de igual respeito e igual consideração pode ser trabalhada 

juntamente com a articulação de outras noções sobre quais direitos as pessoas têm, sobre o 

desenvolvimento de conceitos morais interpretativos (p.ex. justiça, liberdade etc.) com base na 

filosofia política, dentre outros desdobramentos teóricos que serão trabalhados mais adiante.  

Contudo, apesar das limitações metodológicas e do aspecto hermenêutico-construtivo 

na ‘teoria dos erros institucionais’ quanto à justificação de argumentos de princípio 

																																																								
90 Tradução livre, nesse sentido: “In the formal and informal sciences we seek evidence for propositions, and in 
the domain of value we make a case for propositions” (DWORKIN, 2011, p. 116).  
91 Tradução livre, no original: “The second part of his theory of mistakes must show that it is nevertheless a 
stronger justification than any alternative that does not recognize any mistakes, or that recognizes a different set 
of mistakes. That demonstration cannot be a deduction form simple rules of the theory construction, but if Hercules 
bears in mind the connection he earlier established between precedent and fairness, this connection will suggest 
two guidelines for his theory of mistakes”. 
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considerados como erros durante análise de precedentes, Dworkin traça algumas orientações 

para esse desenvolvimento de justificação argumentativa dos erros nos casos concretos.  

A orientação, nesse caso, consiste na observação do “argumento de equidade”, da 

“historia institucional”, da “percepção geral da comunidade jurídica” e da “moralidade política” 

(DWORKIN, 1977, pp. 122-123). Caso se verifique que um precedente é presentemente “muito 

criticado no ramo pertinente da profissão”, tal fato por si já demonstra a “fragilidade daquela 

decisão”. Nesse caso, a observação do argumento da equidade como “exigência de 

consistência” não é o único argumento de equidade que o “governo em geral e os juízes em 

particular” devem observar e responder. Deve-se lembrar que, além da força gravitacional 

ligada à aplicação do argumento de princípio de um precedente aos casos similares a partir 

da equidade, a consistência e formação de um conjunto (coerência de princípios) está 

submetida ao conteúdo normativo moral como igual respeito e igual consideração que lhe dá 

força, justificação e articulação enquanto conjunto92.  

Sendo assim, na segunda parte da teoria dos erros, as construções argumentativas serão 

orientadas por “duas máximas”. A primeira consiste na possibilidade de desenvolvimento dos 

“argumentos históricos” (institucionais) e da noção de “percepção geral da comunidade 

jurídica”. Essa orientação indica a possibilidade de argumentar que a fundamentação de 

determinado princípio, no passado, “pode ter sido atrativa” para que as instituições pudessem 

embasar uma decisão (ou mais decisões), mas não demonstra mais a mesma força no presente 

para continuar sendo estendida como fundamento de novas decisões, tal princípio poderá ter o 

argumento de equidade que o suporta, considerado como enfraquecido ou rebaixado 

(“undercut”)93.  

A segunda “máxima” consiste na possibilidade de desenvolvimento dos “argumentos 

de moralidade política”. Nesse caso, Dworkin orienta que sendo possível desenvolver 

																																																								
92 Tradução livre, no original: “In the first place, fairness fixes on institutional history, not just as history, not just 
as history but as a political program tat the government proposed to continue into the future; it seizes, that is, on 
forward-looking, not the backward-looking implications of precedent. If Hercules discovers that some previous 
decision, whether a statute or a judicial decision, is now widely regretted within the pertinent branch of the 
profession, that fact in itself distinguishes that decision as vulnerable. He must remember, second, that the 
argument from fairness that demands consistency is not the only argument from fairness to which government 
in general, or judges in particular, must respond. If he believes, quite apart from any argument of consistency, 
that a particular statute or decision was wrong because unfair, within the community’s own concept of fairness, 
then that belief is sufficient to distinguish the decision, and make it vulnerable. Of course, he must apply the 
guidelines with a sense of the vertical structure of his overall justification, so that decisions at a lower level are 
more vulnerable than decisions at a higher” – grifos nossos (DWORKIN, 1977, p. 122). 
93 Tradução livre, no original: “apply at least two maxims in the second part of his theory of mistakes. If he can 
show, by arguments of history or by appeal to some sense of the legal community, that a particular principle, 
though it once had sufficient appeal to persuade a legislature or court to a legal decision, has now so little force 
that it is unlikely to generate any further such decisions, then the argument from fairness that supports that 
principle is undercut” (DWORKIN, 1977, pp. 122-123). 
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justificação, ao se alegar que um argumento de princípio utilizado em determinado precedente 

é injusto, o argumento de equidade que suporta esse argumento de princípio será considerado 

como afastado/superado (“override”) 94  perdendo a ampla aplicação (ou seja, sua força 

gravitacional) diante do caso presente e casos futuros.  

Em resumo, nas palavras de Dworkin se deve: 
 
“aplicar pelo menos duas máximas na segunda parte de sua teoria dos erros. Se ele 
puder mostrar, por argumentos de história ou pelo apelo a um certo senso de 
comunidade jurídica, que um princípio particular, que já teve apelo suficiente para 
convencer um legislador ou tribunal em uma decisão jurídica, tem agora tão pouca 
força que não deve gerar quaisquer decisões, o argumento da equidade que suporta 
esse princípio é rebaixado. Se ele pode mostrar por argumentos de moralidade política 
tal princípio, para além da sua popularidade, é injusto, o argumento da justiça, que 
suporta o referido princípio, é afastado” (DWORKIN, 1977, pp. 122-123). 

 

Sendo assim, verifica-se que o “rebaixamento” ou a “superação/afastamento” ocorrem 

em relação aos argumentos de equidade que sustentam determinada argumentação de princípio 

em um precedente. A aplicação do argumento de princípio do precedente é analisada diante de 

um caso concreto e o argumento de equidade (que embasa a força gravitacional) suporta as 

alterações sobre a sustentação do argumento de princípio dentro de uma rede ou conjunto de 

princípios coerentes.  

Portanto, é possível identificar mesmo que de modo precário um esboço ou estrutura 

grosseira para tentar explicar o encaixe da teoria dos erros institucionais e a análise de 

argumentos de princípio, presentes em precedentes diante de um caso concreto na adjudicação, 

conforme a equidade como estrutura mais ampla. 

Em etapas “pré- interpretativa”, “interpretativa” e “pós-interpretativa” ocorre:  

(i) a reconstrução do caso concreto de modo adequado e satisfatório;  

(ii) a identificação do conteúdo de decisões institucionais anteriores/precedentes 

aplicáveis 95  (estabelecidos por atos normativos em geral – leis, precedentes judiciais, 

Constituição) e relacionados com os direitos em jogo, considerados os argumentos de princípio 

que embasam tais decisões;   

(iii) organização dos argumentos de princípio (e não de outros padrões) apresentados 

nos precedentes a partir de um nível hierárquico, que considere o poder de revisão no sistema 

																																																								
94 Tradução livre, no original: “If he can show by arguments of political morality that such a principle, apart from 
its popularity, is unjust, then the argument from fairness that supports that principle is overridden” (DWORKIN, 
1977, pp. 122-123). 
95 Tradução livre, no original: “construct a scheme of abstract and concrete principles that provides a coherent 
justification for all common law precedents and, so far as these are to be justified on principle, constitutional and 
statutory provisions as well” (DWORKIN, 1977, pp. 116-117). 
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das decisões (ordenação vertical – diferentes níveis e a ordenação horizontal – mesmos 

níveis)96;   

(iv) essas justificações principiológicas devem ser analisadas e devem se mostrar 

consistentes (coerentes) umas com as outras considerado o caso e o conjunto coerente de 

princípios que elas devem compor com base na equidade (rede inconsútil) para a aplicação 

em casos futuros;  

(v) existindo mais de um argumento de princípio nessa disposição (desde que princípios 

não conflitantes), deve-se organizá-los hierarquicamente e considerar nessa disposição 

conforme o peso uma ordem estabelecida do argumento de princípio mais “abstrato” em direção 

ao argumento de princípio mais “concreto”, isso devido à equidade e abrangência do argumento 

do precedente em decisões futuras97;  

(vi) a análise mais específica dos argumentos de princípio separados e organizados será 

realizada sob o prisma hermenêutico-argumentativo com suas especificidades metodológicas e 

não “mecânicas”, já que esse processo argumentativo envolve questões de moralidade política 

(desenvolvimento de ideias ligadas à filosofia moral) e de contexto da decisão, assim a decisão 

é histórica e contingencial, sendo inútil tentar capturar através de processos mecânicos de 

argumentação todas as possibilidades argumentativas (ou mesmo uma “prévia” com todos os 

possíveis argumentos a serem elencados), já que tal metodologia não consegue abarcar em 

totalidade e amplitude as situações do futuro considerado o “mundo da vida”98. Pois bem, a 

orientação é que nessa análise e justificação dos princípios contidos nos precedentes será 

considerada a “história institucional”, a “percepção geral da comunidade jurídica” e a 

“moralidade política” (DWORKIN, 1977, p. 122);  

(vii) na análise o precedente pode ter a força gravitacional de sua justificação de 

princípio alterada (o argumento de equidade pode sofrer rebaixamento ou 

superação/afastamento) através de uma argumentação desenvolvida com base na história 

																																																								
96 Tradução livre, no original: “Hercules must justify, a vertical and horizontal ordering. […] Hercules must 
arrange justification of principle at each of these levels so that the justification of higher levels” (DWORKIN, 
1977, p. 117). 
97 Sobre princípios “abstratos” e “concretos” ver: (DWORKIN, 1977, p. 93). Dworkin argumenta que essa ordem 
de peso se dá devido a exigência da equidade no tratamento de casos semelhantes no futuro, contudo, aponta que 
há decisões que utilizam desse tipo de “estrutura” de princípios (ordem do mais concreto para o mais abstrato) 
montada no precedente para justificar um precedente que se apoia em uma série de precedentes com “bases muito 
diferentes daquelas propostas pelas decisões que deram origem a esses precedentes” (“so that it justifies a 
precedent or a series of precedents on grounds very different from what their opinions propose”), o que configura 
uma espécie de “fraude brilhante” (DWORKIN, 1977, pp. 118-119).  
98  Aponto aqui a utilização de uma expressão conforme adotada por Habermas, sob concepção pragmático-
linguística, sendo “mundo da vida” um conjunto de possibilidades de sentidos que construímos no dia-a-dia e 
compartilhamos como falantes, tendo em vista um “pano de fundo intersubjetivo” que permite nossa comunicação. 
E sob concepção sociológica, de prevalência da ação comunicativa.  



	 98	

institucional, percepção geral da comunidade jurídica e principalmente na moralidade 

política. Nesse caso, um erro é configurado, ou seja, uma justificação (com base em argumento 

de princípio) inconsistente é apontada e a correção ocorrerá conforme o nível da teoria 

constitucional. Nesse sentido o erro poderá ser:  

(1) visto como enraizado/embutido. Se a comunidade adotar a Supremacia Legislativa, 

cabe apenas ao legislativo revogar, anular ou corrigir o erro apontado em um precedente (mais 

especificamente uma legislação). Em uma decisão, quando determinado argumento de princípio 

errôneo de um precedente for fundado em erro e esse argumento/precedente não for suscitado, 

os outros órgãos podem se recusar a levantar na justificação das suas decisões tal argumento 

errôneo. Assim é negada a força gravitacional do precedente, mas devido à Supremacia 

Legislativa é mantida a autoridade específica. Além disso, a comunidade pode adotar a 

doutrina estrita do precedente judicial. Assim, se o precedente sob análise se tratar de um 

precedente judicial cabe somente às mais altas instâncias do judiciário corrigir o erro apontado 

nesse precedente. Os juízes de outras instâncias (inferiores) não podem se recusar a aplicar os 

argumentos de princípio do precedente em outros casos similares mesmo se constatado que tais 

argumentos padecem de erro. Em casos onde o precedente não for suscitado o juiz também 

pode se recusar a adotá-lo na argumentação das decisões que profere, ou seja, o juiz nega a 

força gravitacional desse precedente judicial, mas devido à doutrina estrita o precedente 

mantém sua autoridade específica e força de promulgação;  

(2) visto como passível de correção, caso a teoria constitucional seja outra e não 

contenha os mesmos moldes de instrumentos como a Supremacia Legislativa e doutrina estrita 

do precedente judicial. No caso de classificação do erro como passível de correção, o juiz 

poderá negar a força gravitacional de uma decisão anterior/ precedente e pode ou não aplicá-

la como embasamento para sua decisão naquele momento. O juiz poderá também negar a 

autoridade específica dessa mesma decisão. Ele “pode” negar ou acatar a força gravitacional 

ou a autoridade específica no caso dos erros passiveis de correção?  Quando analisada a 

justificação de princípio do precedente e detectado erro ocasiona-se que a equidade (argumento 

da equidade) que sustenta essa a justificação de princípio pode ser rebaixada ou superada. O 

modo como se procederá para negar ou não a força gravitacional e autoridade específica 

dependerá justamente se o argumento da equidade foi rebaixado ou superado em determinado 

caso;  

(viii) Se o o erro (do argumento de princípio) foi argumentado via:  

(1’) “história institucional” e “percepção da comunidade jurídica”: o argumento de 

equidade que sustenta a justificação de princípio no precedente pode ser “rebaixado” o que 
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leva ao “enfraquecimento e vulnerabilidade” dessa justificação de princípio que embasa o 

precedente, ela demonstra “tão pouca força, que é improvável que ela continue gerando 

decisões desse tipo”99. Sendo assim, mesmo com a pouca força alegada, deve-se manter a força 

gravitacional e deve-se manter a autoridade específica dessa justificação de princípio que 

embasa o precedente, advertindo na decisão (inclusive às instituições) que existe uma perda 

gradual em curso naquela justificação de princípio e sua força de sustentação é tão pouca, que 

é improvável que ela continue justificando outras decisões de casos similares no futuro;  

(2’) “moralidade política”: nesse caso o argumento de equidade que sustenta a 

justificação de princípio no precedente pode ser “superado” o que leva ao “afastamento” dessa 

justificação de princípio que embasa o precedente. Neste caso, o argumento de “injustiça” 

(com base na moralidade política) é desenvolvido na justificação de consideração do erro de 

um precedente (em sua argumentação de princípio). Sendo assim, deve-se negar a força 

gravitacional e deve-se também negar a autoridade específica dessa justificação de princípio 

que embasa o argumento de princípio no precedente;  

(ix) ao final observa-se que as justificações de princípio adotadas e mantidas ao final 

devem ser aquelas adequadas ao caso, que se ajustem àquilo que a prática requer à sua melhor 

luz.  

Essas divisões não são uma definição exata e rígida de etapas ou de conteúdo, o esboço 

realizado se trata apenas de uma tentativa proposta para melhor elucidar ou explicar a 

adjudicação considerada a teoria dos erros institucionais e teoria da integridade em sua 

amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
99 “has now so little force that it is unlikely to generate any further such decisions” (DWORKIN, 1977, p. 122) – 
grifos nossos. 
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3 A TEORIA DOS ERROS INSTITUCIONAIS E CORREÇÃO  
 

 

Através da via argumentativa é possível se apontar princípios (em argumento) 

inconsistentes conforme um conjunto coerente, o que permite não somente a identificação do 

erro como a definição de parâmetros de correção. Propõe-se o desenvolvimento do padrão 

normativo que permite uma consideração sobre a identificação e correção do erro institucional 

e suscita a questão sobre a objetividade no direito. A teoria dos erros institucionais levanta 

também a questão sobre a reponsabilidade institucional de apontamento para a correção do erro, 

sendo que essa responsabilidade pode se estender aos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, nesse caso, por motivo dos modelos de Supremacia Judicial e Supremacia 

Legislativa estarem em voga acerca da responsabilidade de correção na teoria dos erros 

institucionais, tais modelos de supremacia serão aqueles centralmente discutidos no presente 

capítulo.  

O referencial possibilita a identificação e a correção dos erros para que os poderes 

possam adequar e justificar suas decisões institucionais argumentativamente. Caso essa 

referência seja inobservada ou a decisão não seja justificada conforme uma base principiológica 

coerente e adequada, cabe a um dos três poderes apontar a correção, devendo a realização da 

mesma ser feita pelo(s) poder(es) competente(s) conforme o modelo de supremacia adotado. 

Sendo assim, há uma discussão sobre a questão dos modelos de supremacia e possivelmente 

sobre algum impacto na eficiência das correções, porém o foco da “decisão correta” e o 

parâmetro utilizado para que se possa apontar o “erro” e a “correção” não é perdido e continua 

sendo elemento importante e diferencial da teoria da integridade através da noção de igual 

respeito e igual consideração e possibilidade do desenvolvimento da ideia de dignidade.  

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DOS ERROS INSTITUCIONAIS: 

MORALIDADE POLÍTICA, OBJETIVIDADE MORAL, INJUSTIÇA E DIGNIDADE 

 

 

A teoria dos erros, principalmente em sua segunda parte, mostra que a justificação sobre 

um argumento de princípio, em um precedente, ser considerado erro envolve principalmente 
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três elementos (“história institucional”, “percepção geral da comunidade jurídica” e 

“moralidade política”). No caso da “história institucional”, deve-se frisar que o magistrado 

estará adstrito aos registros institucionais, devendo desenvolver sua argumentação com base 

nos históricos legislativos, legislações, julgados anteriores, enfim documentos institucionais 

que possam levar sustentação ao apontamento do erro. Ou seja, o juiz mostrará que há uma 

sequência de argumentos pautados nos documentos institucionais, indicando a existência 

(possivelmente progressiva) do erro.  

A “percepção geral da comunidade jurídica”, por sua vez, também deverá ser lastreada 

em bases de registros institucionais, através de proposituras de ações e argumentos de princípio 

demonstrados perante a sociedade e levados e apresentados aos tribunais. Há também a 

produção doutrinária, que não raro é empregada nos julgados institucionais.  

A “moralidade política” também é de certa forma lastreada nos registros institucionais, 

que são base para uma reconstrução feita argumentativamente pelo magistrado para justificar 

(até certo ponto) as estruturas políticas da comunidade em certo momento100. Apesar disso, os 

argumentos desenvolvidos, no sentido da moralidade política, têm ligação com o 

desenvolvimento de noções de filosofia política.     

A partir da teoria dos erros institucionais, pode-se questionar que, para identificar o erro, 

em um argumento de princípio de um precedente, é preciso um referencial normativo moral, 

objetivo tido como correto. É a partir desse referencial, que os erros podem ser apontados ou 

identificados de modo propriamente dito, e é a partir desse mesmo referencial, que a proposta 

de correção para o erro pode também ser realizada.  

Dworkin aduz que, na justificação sobre o apontamento de erro no argumento de 

princípio em um precedente, para que haja o afastamento desse argumento de princípio errôneo, 

o argumento de equidade que o sustenta deve ser superado (perdendo força gravitacional) com 

base em uma alegação de injustiça. O parâmetro para apontar o erro e os rumos dessa alegação 

é estabelecido pela teoria da integridade e, mais especificamente, pela teoria do valor.  

Nesse sentido, a tese dos direitos como tese geral tem dois aspectos, um descritivo que 

explica a estrutura atual da instituição da decisão judicial e outro normativo que oferece uma 

justificação política para essa estrutura (DWORKIN, 1977, p. 123). Muitas decisões judiciais 

sobre direitos jurídicos dependem de juízos de teoria política que poderiam ser emitidos de 

diferentes modos por diferentes pessoas, já que são controversos e indivíduos razoáveis podem 

																																																								
100 Tradução livre, no original: “But when Hercules fixes legal rights he has already taken the community’s moral 
traditions into account, at least as these are captured in the whole institutional record that it is his office to 
interpret” (DWORKIN, 1977, pp. 125-126). 
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não chegar a um consenso. Por esse motivo a tese dos direitos é acusada de induzir o juiz a 

decidir conforme suas próprias convicções de moralidade política. Tal acusação baseia-se em 

um ceticismo em questões de moralidade política e de base objetiva, não levando em conta a 

questão da solidez das convicções – com base em justificação moral e política objetiva 

(DWORKIN, 1977, pp. 124-125).  

O argumento de que um referencial normativo moral objetivo pode ser identificado 

através do processo histórico da comunidade ou pela estratégia construtivista não se mostra 

adequado por essas posições serem fundadas em um tipo de ceticismo101. Essa reflexão e 

argumentação de moralidade política ocorrem dentro do campo da moral, pois ela pretende 

formar conclusões morais a partir de pressupostos morais.  

Dworkin traça que o construtivismo é uma teoria “popular” e supostamente metaética 

que pode ser considerada como cética. Ele menciona John Rawls e sua teoria da justiça como 

um “exercício de construtivismo kantiano” (inspirado no imperativo categórico), que preceitua 

que os “julgamentos morais são construídos, não descobertos”. O exemplo da “posição 

original”102 de Rawls  tornou-se o mais famoso nesse sentido. Rawls argumentou que pessoas 

nessa situação concordariam com dois princípios de justiça: um que atribui prioridade de certas 

liberdades e outro que versa sobre a situação econômica e uma garantia de estrutura básica. 

Dworkin propôs que esse entendimento sugeriu que esses princípios são “igualitários” 

no sentido de uma “comunidade política coerciva” ter de tratar a todos aqueles sujeitos, ao seu 

domínio, com “igual respeito e igual consideração”. Mas Rawls rejeitou essa sugestão apesar 

de ter aceitado que a ideia da “posição original” repousa sobre “verdades morais pressupostas”, 

																																																								
101 Tradução livre, no original: “Indeed the suggestion that rights can be demonstrated by a process of history 
rather than by an appel to principle shows either a confusion or no real concern about what rights are. A claim 
of right presupposes a moral argument and can be established in no other way […] It is one thing to appeal to 
moral principle in the silly faith that ethics as well as economics moves by an invisible hand, so that individual 
rights and the general good will coalesce, and law based on principle will move the nation to a frictionless 
utopia where everyone is better off than he was before. Bickel attacks that vision by his appeal to history, and by 
his other arguments against government by principle. But it is quite another matter to appeal to principle as 
principle , to show, for example, that it is unjust to force black children to take their public education in black 
schools, even if a great many people will be worse off if the state adopt the measures needed to prevent this” – 
grifos nossos (DWORKIN, 1977, p. 147). 
Tradução livre, no original: “A constructivist strategy can indeed be used to argue for a kind of skepticism – the 
thesis that any acceptable theory of justice must be drawn from a plausible interpretation of the traditions of the 
community for which it is designed, for instance. at would rule out any claim to a transcendental theory like 
utilitarianism that is supposed to hold everywhere and for all time. But this thesis would itself rest on controversial 
moral theories and so would be an example of internal, not external, skepticism” – grifos nossos (DWORKIN, 
2011, p. 66). 
102 Segundo essa ideia “as pessoas que se reúnem para estabelecer uma comunidade estão conscientes da situação 
econômica, tecnológica, psicológica e fatos sociológicos”, mas ignorantes “de seus próprios sexos, idade, talentos, 
posições sociais e econômicas, interesses, desejos e crenças éticas sobre como viver bem” (DWORKIN, 2011, p. 
65). – Tradução livre  
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embora o conjunto dessas verdades seja algo diferente para Dworkin e Rawls, que admitiu uma 

concepção normativa de pessoa como a correta (DWORKIN, 2011, p. 64). 

A posição original possibilita a formação de um “consenso sobreposto”103 que permite 

construir, politicamente, princípios de justiça. “Você e eu, aqui e agora, devemos aceitar esses 

princípios previstos se aceitamos a ambição de viver juntos em paz e dignidade”. O 

construtivismo, nesse exemplo, não é necessariamente cético, pelo contrário, pode ser 

concebido como um “realismo” moral que não nega a possibilidade de uma noção abrangente 

ser verdadeira, por outro lado “não depende desse pressuposto já que os princípios morais são 

escolhidos não por serem verdadeiros, mas por serem comuns a todos” sendo essa proposta 

também compatível com “toda e qualquer forma de ceticismo sobre a verdade moral” 

(DWORKIN, 2011, p. 65). 

Para Rawls as partes na posição original não reconhecem quaisquer princípios de justiça 

como verdadeiros ou corretos conforme conteúdo normativo estabelecido de forma antecipada, 

bastando a seleção de uma concepção racional, para as pessoas envolvidas, dadas as 

circunstâncias. O construtivismo de Rawls “não proporciona um argumento cético, mas mostra 

que a verdade moral não precisa desempenhar qualquer papel na defesa de uma teoria atraente 

e detalhada de justiça política”.  

Enquanto se aproximou das realidades históricas e tradições políticas de Estados 

específicos Ralws também se afastou de uma teoria interpretativa pautada por uma teoria 

moral de fundo considerada verdadeira104, não havendo, assim, um parâmetro moral e político 

estabelecido pelo qual se optar para estabelecer um posicionamento correto e possibilitar uma 

concepção de pessoa (livres e iguais) como estabelecida por Rawls e viabilizar a situação para 

que algum tipo de “consenso sobreposto” ocorra na medida do possível, consideradando-se a 

existência de divergências e discordâncias a se observar na realização de algum tipo de 

consenso. 

Sendo assim, Dworkin propõe uma teoria moral que considera a existência de verdade 

sobre o valor. A aparente neutralidade do ceticismo de status é um apelo sedutor, e parece 

recuar diante da “audácia” em afirmar que crenças morais são verdadeiras, o que parece 

																																																								
103 Segundo essa ideia, cada um pode ver certos princípios como “apoiados ou não condenados” por algo que se 
pode tomar como a verdade sobre amplas convicções morais, éticas, religiosas e pessoais. Todos podem aceitar a 
estrutura básica de uma sociedade ordenada por tais princípios comuns para formação de uma comunidade política 
ordenada no sentido de que cada membro possa aceitar e servir aos mesmos princípios de justiça (DWORKIN, 
2011, p. 65). 
104 Tradução livre, no original: “The point is not that any interpretive account must be idealized. Of course it must. 
It is rather that without a background moral theory we take to be true we can have no idea which idealization to 
choose” – grifos nossos (DWORKIN, 2011, p. 66). 
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“arrogante” diante da “grande diversidade cultural”. Afirmar que “todos que discordam de 

nós estão errados” parece bastante prepotente, mas não se pode acreditar que “não há nada de 

moralmente condenável sobre homens-bomba ou genocídio ou discriminação/preconceito 

racial ou na imposição de mutilação genital feminina”. Nesses casos, o ceticismo externo de 

status “oferece às pessoas” aquilo que elas desejam, sendo “agradavelmente ecumênico” e 

permitindo que adeptos desse ceticismo pareçam modestos quanto à “metafísica e cultura” 

abandonando qualquer “superioridade moral”, ao mesmo tempo em que possam “sustentar suas 

convicções contra genocídio, aborto, escravidão, discriminação por sexo ou sonegações”, 

bastando dizer que houve uma “revisão de opinião, não sobre a substância, mas sobre o status 

de suas convicções”. Eles continuam “dispostos a lutar ou até mesmo morrer por suas crenças 

como sempre, mas com a diferença de que eles podem ter e ao mesmo tempo também perder 

suas convicções morais”, o que pode ser considerado uma “ironia” (DWORKIN, 2011, p. 36).  

O realismo moral afirma que “a filosofia não pode acusar nem validar qualquer juízo de 

valor ficando totalmente fora do domínio desse juízo” não porque não pode haver nenhuma 

resposta certa para tais questões, mas porque “essa será uma resposta certa interna (não 

“objetiva” e sim “subjetiva”) motivada por um juízo moral, jurídico ou estético sólido” isso 

está ao contrário do que Dworkin afirma (DWORKIN, 2011, p. 37). � 

O que faz um juízo moral ser verdadeiro é a “utilização de um argumento moral 

adequado, em favor dessa veracidade”, e o que o faz ser adequado é “um novo argumento moral 

em favor da adequação de verdade”, o que não quer dizer que “qualquer argumento seja 

adequado mesmo que seja coerente com outros juízos morais”. A justificativa para que um juízo 

moral seja verdadeiro consiste nos “argumentos adequados” para considerar que tal juízo é 

verdadeiro. As razões para se pensar que “está certo ter convicções” são as mesmas para se 

pensar que “essas convicções são certas”.  Essa circularidade é a mesma que a “confiança dada 

à ciência para compor uma teoria do método científico de verificação da própria ciência”. De 

modo similar, deve-se pensar em uma confiança na moral para compor a verificação da própria 

moral como sendo “independente” (tese da independência da moral). Nesse sentido, juízos 

morais devem ser embasados em uma “teoria moral” que possa fornecer verdade moral e razões 

de sustentação para convicções morais. Essa “teoria moral” inclui uma premissa ou pressuposto 

moral para sua própria verificação, pois “não há uma teoria moral que não seja moral”, ou seja, 

não há teoria moral que possa ser fundamentada fora da moral (DWORKIN, 2011, pp. 37-38).  

A responsabilidade moral (“teoria da responsabilidade moral” conforme uma “teoria 

moral”) pode ser considerada como uma “virtude” (DWORKIN, 2011, p. 103) e se embasa em 

convicções morais que devem ser “reflexivas” e podem ser comparadas a um “filtro denso, 



	 105	

eficaz e coerente” 105 , ou seja, não pode ser incoerente, considerada a relação entre 

“departamentos da moral pessoal” (DWORKIN, 2011, p. 108). Essa incoerência demonstra 

uma “desatenção” e não demonstra “igual respeito e igual consideração pelos outros”, o que 

permite “diferenciações arbitrárias” em lugar de “distinções baseadas em princípios”. Ao tratar 

com outras pessoas, deve-se agir com base na convicção moral como exigida pelo “respeito por 

nós mesmos” (dignidade) e para não incorrer em incoerência, deve-se considerar que “a vida 

de todos tem a mesma importância objetiva” (DWORKIN, 2011, p. 112). Essa concepção de 

responsabilidade permite o embasamento de que “argumentos adequados” podem sustentar 

verdade moral (objetividade) de um juízo moral.  

Para Dworkin, juízos de valor podem ser independentemente verdadeiros por alguma 

razão (base argumentativa que justifique), diferente do que ocorre na ciência – “é assim que as 

coisas são e ponto final”106 (DWORKIN, 2011, p. 114). Devem existir argumentos em favor de 

convicções morais. Ele pergunta se questões, quanto às construções, envolveriam somente a 

coerência e não também conflitos (p.ex. entre segurança contra o terrorismo e a liberdade) e 

aduz que alguns conflitos aparentes podem não fazer mais sentido, quando forem estudadas107 

a fundo questões sobre o “conflito moral” ou “conflito entre dois valores”.  

Dworkin não afirma que uma opinião moral é verdadeira somente para quem a 

considere verdadeira, ele considera que a verdade moral objetiva em uma teoria moral é 

																																																								
105 Tradução livre, no original: “The best we can say is: the argument ends when it meets itself, if it ever does. We 
can elaborate the metaphor I used earlier. If you organized all your moral convictions into an ideally effective 
filter encapsulating your will, they would form a large interconnected and interdependent system of principles and 
ideas. You could defend any part of that network only by citing some other part, until you had somehow managed 
to justify all parts in terms of the rest” (DWORKIN, 2011, p. 117). 
106 Tradução livre, no original e nesse sentido: “In his lectures on quantum electrodynamics to a general audience, 
the physicist Richard Feynman said, ‘The next reason that you might think you do not understand what I am telling 
you is, while I am describing to you how Nature works, you won’t understand why Nature works that way. But you 
see, nobody understands that. I can’t explain why Nature behaves in this peculiar way… So I hope you can accept 
Nature as She is – absurd.’ Can you imagine a moral philosopher speaking that way? ‘I will tell you how morality 
works – progressive income taxes are wicked – but no one can understand why they are wicked. You must 
understand Morality as She is – absurd.’ It is always appropriate to ask why morality requires what we say it 
does, and never appropriate to say: it just does. Very often, of course, we cannot say much more than that. We 
might say: ‘Torture just is wrong, and that’s all there is to it.’ But this is only impatience or lack of imagination: 
it expresses not responsibility but its opposite” (DWORKIN, 2011, p. 115). Ressalte-se que Dworkin faz a pergunta 
grifada usando a postura de um filosofo moral, mas não considera que esse filósofo tem mais capacidade moral 
que as outras pessoas, mas que pode tentar a desenvolver questões da moral e ética ajudando as pessoas a entender 
melhor e descobrir o que a responsabilidade moral exige de cada uma delas conforme suas diferentes e próprias 
convicções: “I do not suggest what is patently false: that moral philosophers have a more accurate moral sense 
than ordinary people do. The philosopher’s assignment is more explicit, but his concrete judgments are not 
necessarily more sensitive. Nor is ordinary moral judgment innocent of philosophy: people’s opinions about good 
and bad, right and wrong, reflect a generally intuitive sense of how a host of more concrete moral concepts relate 
to one another” (DWORKIN, 2011, p. 111). 
107 Tradução livre, no original: “We reinterpret our concepts to resolve our dilemma: the direction of our thought 
is toward unity, not fragmentation. However, we decide, we have taken a step toward a more integrated 
understanding of our moral responsibilities” (DWORKIN, 2011, p. 119). 
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derivada da “teoria substantiva da responsabilidade moral” embasada no modo coerente e 

integrado como os princípios e as convicções morais relacionam-se e se apoiam mutuamente, 

harmonizando-se em uma estrutura maior de valores. Essa coerência das convicções/juízos 

morais leva a verdade moral de um modo mais objetivo, com base na verdade do valor. Nesse 

sentido, a verdade moral política depende da interpretação e do valor, objetivamente, 

independente (verdade do valor) como sendo a imposição da dignidade em “reconhecer que o 

bem viver não depende somente de se pensar que se vive bem”, mas, no que se refere à “política 

enquanto outro aspecto da vida”, é necessário o desenvolvimento de uma concepção (moral) 

de justiça (objetivamente) verdadeira a partir da ideia de “independência metafísica do valor”. 

Esse desenvolvimento é feito através de argumentos morais que possam sustentar que um juízo 

moral pode ser independente e verdadeiro mesmo que ninguém o considere como tal. A única 

refutação a esse argumento seria outro argumento igualmente moral que pudesse afirmar o 

oposto (DWORKIN, 2011, p. 8).  

 O Estado, como conjunto de instituições responsáveis politicamente que prezam pela 

coerência e integridade (assim como os cidadãos responsáveis da comunidade), deve apoiar sua 

legitimidade e autoridade, e consequentemente, a legitimidade e autoridade das decisões que 

ele emite em uma concepção moral de justiça que pode se embasar nos argumentos da “igual 

consideração pelo destino de toda pessoa sobre a qual pretende ter domínio” e no “igual respeito 

pela responsabilidade e o direito de toda pessoa decidir, por si mesma, como fazer da sua vida 

algo valioso”  (DWORKIN, 2011, p. 2).  

Para isso, é preciso que se considere o “mesmo valor objetivo na vida de todas as 

pessoas”108 devendo haver o tratamento de si próprio (e dos outros) como “fins em si mesmos” 

[Kant] (respeito e responsabilidade por si próprio) e responsabilidade de cada pessoa em 

escolher como viver a vida e como “resistir a coerções que tentem usurpar essa autoridade” 

(sobre si mesmo). Essas são “exigências da dignidade” que não são relativas, mas, 

verdadeiramente, universais109, sendo a “autonomia” vista desse modo (como responsabilidade 

por si mesmo e pelas escolhas de como viver geradores de dignidade) é “compatível” com a 

teoria substantiva da responsabilidade moral (DWORKIN, 2011, p. 266). 

																																																								
108 Tradução livre, no original nesse sentido: “treating people with the respect we accord ourselves requires, at a 
minimum, that we claim no right in ourselves that we do not grant others and suppose no duty for them we do not 
accept for ourselves. In the language of American constitutional lawyers, respect for all requires equal protection 
of the moral law” (DWORKIN, 2011, p. 266). 
109 Tradução livre, no original nesse sentido: “But the abstract standard itself – the basic understanding that 
dignity requires equal concern for the fate of all and full respect for personal responsibility – is not relative. It is 
genuinely universal” (DWORKIN, 2011, p. 338). 
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 Portanto a dignidade exige dois princípios: (1) a vida de cada pessoa tem uma 

importância objetiva; (2) conforme a autenticidade cada um tem a responsabilidade pessoal de 

agir de modo compatível com o caráter e os projetos que identificam para si mesmo 

(DWORKIN, 2011, pp. 260-261). Entretanto, quando postulada a necessidade de equilíbrio 

entre ambas as perspectivas (pessoal e impessoal) verdadeiras torna-se difícil saber como seria 

possível argumentar, justificando essa harmonia/equilíbrio sem ocorrer em uma circularidade.  

Essa necessidade de equilíbrio mostra a distinção e ligação entre viver bem e ter uma 

boa vida (dois ideais éticos fundamentais), que são ambos os conceitos interpretativos e a 

responsabilidade ética inclui encontrar concepções adequadas aos dois simultaneamente. Sendo 

assim, uma proposta interpretativa é que “viver bem significa esforçar para criar uma boa vida, 

mas dentro dos limites para a dignidade humana”. Os dois ideais precisam um do outro e se 

complementam (“a dignidade é indivisível”), sendo importantes para tratar a ética integrada à 

moral (DWORKIN, 2011, p. 195). 

 A dignidade, como valor, não está naquilo que é criado, mas entre o que é criado e os 

atos de criação. Nesse sentido o valor de uma vida digna tem valor enquanto interligada ao 

valor de se viver com dignidade, ainda que de modo efêmero e/ou singular. “O que importa não 

é o valor de produto, mas o valor de execução dos modos de viver” (DWORKIN, 2011, p. 198). 

A dignidade é um conceito interpretativo, desenvolvido por Dworkin a partir das ideias de 

autenticidade e respeito por si mesmo, sendo que a autenticidade exige responsabilidade e 

independência ética – não dominação (DWORKIN, 2011, pp. 202-214). 

 

 

3.2 SUPREMACIA JUDICIAL E SUPREMACIA LEGISLATIVA: CASOS LIMITES, 

ACORDOS POLÍTICOS, COMPROMISSOS CONSTITUCIONAIS E ERROS 

INSTITUCIONAIS 

 

 

Jeremy Waldron reconhece a teoria dworkiana, mas aponta que existe também 

importância nas discussões sobre como se dá a escolha política da prevalência de uma melhor 

interpretação possível considerada um conceito interpretativo, ou seja, sobre como a sociedade 

deve decidir qual concepção adotar dentre as possíveis concepções existentes (WALDRON, 

1999, p. 02).  
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Em outras palavras, uma coisa é debater sobre melhores interpretações possíveis de um 

conceito e outra coisa é como a sociedade escolherá qual interpretação, dentre essas, melhor 

expressa suas práticas, seu conjunto normativo e suas instituições. Waldron reconhece duas 

tarefas para a filosofia política, como coisas distintas: (1) “teorizar sobre interpretações dos 

conceitos” (e sobre direitos, sobre o bem comum, etc.) e (2) “teorizar sobre a política” 

(WALDRON, 1999, p. 03). Ele entende que a segunda tarefa da filosofia política tem mais 

prevalência, posto que permite construir panos de fundo e orquestrar as ações coletivas nas 

circunstâncias do desacordo (WALDRON, 1999, p. 04). 

Waldron parte da premissa de que os indivíduos votam de boa-fé em prol de concepções 

imparciais de justiça e bem comum, rejeitando, portanto, uma visão pessimista acerca da 

política como mero espaço de exercício de interesses próprios. Assim, a maioria dos 

desacordos existentes se daria de boa-fé e não em virtude dos diferentes interesses individuais 

em disputa. Entende haver um paradoxo nas teorias do direito que consideram os indivíduos 

como agentes morais aos quais se deve confiar a responsabilidade de dirigir a própria vida e 

perceber os limites adequados à sua liberdade em respeito à liberdade dos demais indivíduos, 

mas argumentam a favor da proteção judicial contra a “tirania da maioria” afirmando existir 

um constante risco que esses mesmos sujeitos, a quem se deveriam reconhecer as capacidades 

morais, atuem tiranicamente, ferindo direitos das minorias em prol de seus interesses próprios 

(WALDRON, 1999, p. 14). 

Porém este se trata de um paradoxo aparente, já que o fato de uma teoria do direito 

considerar indivíduos como agentes morais independentes e presumidamente de boa-fé, não 

exclui o fato que eles possam ter liberdade e escolha de como agir podendo errar, praticar 

tiranias e serem atingidos por elas, nem exclui o fato que eles possam ser responsabilizados por 

tais erros/tiranias justamente por serem considerados como agentes morais independentes e 

presumidamente de boa-fé. A proteção judicial visa justamente estes casos e à 

responsabilização e correção de atos nesse sentido.  

Comumente argumenta-se que a legislação possuiria um caráter arbitrário, posto que 

não seria fruto de um consenso final sobre determinadas questões, mas do resultado a que se 

chega por um processo de contagem de votos. Em tal visão, a legislação, por ser fruto de um 

processo de decisão majoritário, é considerada como menos atrativa, sendo esse fator, 

corriqueiramente, utilizado como reforço da legitimidade do judicial review110. Waldron rejeita 

																																																								
110 Samuel Freeman (1990) faz algumas interessantes considerações sobre a legitimidade do judicial review: -O 
caso a favor ou contra o judicial review  resume-se à questão da concepção mais adequada de uma democracia. -
A objeção básica ao judicial review pode ser reformulada da seguinte maneira: o judicial review é uma limitação 
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essa caracterização do processo de votação da lei como algo arbitrário, como também ressalta 

que as Cortes Constitucionais também se valem do princípio majoritário para solver suas 

controvérsias e, assim, seriam passíveis de críticas similares no tocante à arbitrariedade sobre 

processo de contagem de votos (WALDRON, 1999, p. 90). 

Porém, pode-se entender que a questão quanto à arbitrariedade não está essencialmente 

ligada ao processo de contagem de votos, que, em si, não é, necessariamente, arbitrário. Mas a 

arbitrariedade pode ser apontada na “substância” e/ou pressupostos que as decisões coletivas 

tomadas, pelo processo de contagem de votos, respeitam certos limites e levam em conta os 

direitos básicos de todas as pessoas. Em condições ideais de deliberação e participação, 

possivelmente, não haverá problema algum quanto à adoção do processo de contagem de votos, 

para um apontamento objetivo da conclusão de uma decisão.  

A participação pode envolver uma concepção mais sofisticada e considerar a 

possibilidade de os participantes oferecerem outros contributos tão significativos quanto seu 

voto para a tomada de decisão coletiva. Os participantes podem não somente tomar uma posição 

de votação, quanto podem apresentar justificações discursivas de seus votos através de variados 

argumentos, gerando influência e impactos bastante amplos e consideráveis. 

Se a votação se der sem certos pressupostos ou sem qualquer tipo de participação 

deliberativa, transparência, accountability, responsabilização e troca de ideias, informações, 

alternativas e reflexões, pode ser apontada uma possível deficiência no processo de votação 

“puro”. Ou seja, o processo de votação, sem observação prévia de condições de deliberação e 

participação mais efetivas e qualificadas, pode ser considerado insatisfatório sob vários 

aspectos e potencialidades que uma participação e deliberação levadas a sério poderiam 

ocasionar, para a tomada de decisões. A partir dessa consideração e constatações de possíveis 

																																																								
sobre a igualdade de direitos de participação dos cidadãos. -São questões substanciais que precedem e sustentam 
os próprios procedimentos legislativos. -Há diversas combinações de processos institucionais que podem satisfazer 
as exigências da democracia, pois a democracia não é uma noção esgotável em termos “processuais”. -Dada 
natureza imperfeita dos procedimentos legislativos, uma Constituição pode, justificadamente, incorporar certas 
restrições processuais sobre processos legislativos, para garantir que os direitos básicos e interesses de cada 
cidadão sejam realmente levados em conta na deliberação legislativa. -Objeções ao judicial review devem ser 
estabelecidas em bases empíricas, que demonstrem que os requisitos substantivos da democracia estão sempre em 
equilíbrio ou estão sempre melhor realizados se a sua interpretação final fica a cargo da autoridade do legislativo. 
-Não há nenhuma garantia de que os limites morais do exercício de direitos políticos serão sempre respeitados 
pelo funcionamento dos procedimentos legislativos majoritários. -Se concebermos a democracia como uma forma 
de soberania de cada pessoa sobre si mesma e não apenas uma forma de governo, o judicial review pode ser 
interpretado como um pré-comprometimento compartilhado por cidadãos livres e iguais para manter as condições 
da sua soberania. -Não há nada sobre os direitos de igualdade de participação que exigem que a maioria tome todas 
suas decisões através do legislativo em quaisquer condições. -Não temos nenhuma garantia de que o judicial 
review será devidamente exercido para corrigir as falhas dos processos legislativos. Assim como, provavelmente, 
que ele não será usado para proteger o poder das elites contra legítimas medidas democráticas. O judicial review 
é sujeito a abusos, assim como procedimentos legislativos aos quais se destina a correção. -Devidamente exercido, 
o judicial review não põe em xeque bases da democracia constitucional (FREEMAN, 1990). 
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deficiências em algum processo coletivo de decisão (que possa utilizar em algum momento 

conclusivo a contagem de votos), quanto à participação e deliberação, é possível concluir que 

a premissa majoritária não pode ser considerada “arbitrária” em si mesma, mas exige 

pressupostos para que sejam tomadas decisões de qualidade e que respeitem certas condições 

democráticas.  

Sendo assim, os proponentes da democracia deliberativa dizem que a deliberação 

favorece a formação de um consenso racionalmente motivado no processo democrático. 

Entretanto, para Waldron, o consenso total é impossível de ser obtido, motivo pelo qual, ao 

final do processo deliberativo, “os indivíduos ainda discordarão, de boa-fé”, a respeito das 

questões em debate. Desse modo, uma boa teoria da deliberação deve assumir que, mesmo após 

um procedimento deliberativo, “as pessoas poderão continuar a divergir, de boa-fé, em relação 

a questões de princípios, justiça e direitos”, entre outros, motivo pelo qual o desacordo moral 

genuíno deveria ser incorporado na concepção de deliberação (WALDRON, 1999, p. 95).  

Em relação à autoridade das leis, Waldron questiona por que um cidadão deve preferir 

a opinião do legislador e não a sua própria opinião em determinado tema, inclusive quando a 

opinião desse cidadão perde-se em uma votação, por que deve ser conferida autoridade à 

opinião que prevalece? O problema da reivindicação de autoridade das leis não se refere à 

deferência absoluta a essas, mas à demanda por respeito/reconhecimento, como algo que, 

naquele instante, a comunidade escolheu, através de seus representantes, como adequado e que, 

portanto, não pode ser ignorado, simplesmente, pelo fato de que alguns indivíduos discordam. 

Enquanto para Raz, o problema da autoridade das leis estaria relacionado em se reconhecer uma 

instituição como a melhor, capaz de oferecer soluções para questões práticas, Waldron coloca 

o problema de modo diverso, questionando como leis podem ter autoridade e demandar respeito 

mesmo entre pessoas que discordam da possibilidade de o corpo legislativo adotar melhores 

opiniões (WALDRON, 1999, p. 100).  

Retomando a questão do processo de decisão majoritário, baseado na contabilização de 

votos ser uma técnica procedimental para a adoção de uma postura coletiva em meio ao 

desacordo existente, Waldron entende que esse procedimento majoritário consiste em um modo 

de se escolher entre as alternativas propostas e consubstancia também um método moralmente 

respeitável, “superior às demais formas” de se escolher a postura coletiva a ser adotada. Pode-

se dizer que, além de as leis merecerem respeito em virtude das “circunstâncias da política” – 

como coordenação coletiva, prática necessária em meio ao desacordo, também constituem o 

produto de algo “realizado de forma respeitável”, visto que, no curso de sua elaboração, 
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pressupõem-se que foram respeitadas e consideradas as pessoas cuja ação será coordenada 

(WALDRON, 1999, p. 108).  

Assim, em dois sentidos, pode-se dizer que o procedimento majoritário é um método 

desenvolvido em respeito aos indivíduos: (1) porque respeita as diferenças de opiniões sobre a 

justiça e o bem comum, não necessitando de que a opinião sincera e de boa-fé de alguém seja 

descartada, em prol da importância de um suposto consenso; (2) porque, nesse procedimento, 

intrinsecamente, há um princípio de respeito às posições de cada indivíduo como membro que 

participa e elabora a decisão. 

Waldron alerta que suas considerações não se baseiam em um tipo de relativismo, mas 

na noção de respeito às diferenças de opiniões dos indivíduos, dado o fato do desacordo de boa-

fé. Os “fardos do juízo” (“fardos do juízo” – “burdens of judgment” de Rawls demonstram que 

os desacordos podem se dar de boa-fé) consideram que os juízos, mais importantes das pessoas, 

são feitos sobre questões e sob condições em que não se são esperadas que pessoas racionais, 

mesmo após um procedimento livre de deliberação, cheguem à mesma conclusão, pois 

“discordarão de questões como a relevância e o peso” a ser dado a determinadas considerações 

(WALDRON, 1999, p. 111). Assim, o método de decisão majoritário daria à opinião de cada 

indivíduo “o máximo de peso possível” diante da formação da vontade coletiva, o que seria 

compatível com a igualdade, equidade e respeito aos indivíduos (WALDRON, 1999, p. 114). 

O igual respeito às pessoas não requer, em si, um processo majoritário de decisão 

(WALDRON, 1999, p. 115). Entretanto, em uma situação de discordância de boa-fé sobre 

questões substantivas, seria necessário um processo decisório que, em si, fosse compatível com 

o igual respeito e a decisão majoritária seria esse processo mais compatível. O procedimento 

majoritário, para decisões, não garante, por si, a autoridade da legislação. Assim, tal autoridade 

também deriva da necessidade e urgência dos problemas importantes necessários de resolução 

prática.  

A questão central é responder como os desacordos devem ser resolvidos entre os 

cidadãos, diante de juízos irreconciliáveis. Ele aponta que, ao passar essa decisão do legislativo 

ao judiciário (judicial review), as pessoas estariam abrindo mão do autogoverno (WALDRON, 

1999, p. 264), apesar de ambos possuírem certa medida de representatividade111, já que um 

																																																								
111 Nesse sentido, é possível conferir a questão da “representação argumentativa” [Alexy] desempenhada pelas 
Cortes, ver: Barroso (2016, pp. 71-92) em “Reason Without Vote: The Representative and Majoritarian Function 
of Constitutional Courts”. Em todo esse debate, também é importante pontuar que a discussão deve se prolongar 
sobre o tema de implementação de mecanismos que propiciem mais participação (direta/indireta e efetiva) das 
pessoas nas decisões coletivas (inclusive as decisões tomadas por seus representantes diretos ou indiretos) no 
âmbito dos poderes (p.ex. mecanismos como plebiscito, referendum, conselhos e conferências, audiências 
públicas, amicus curiae etc.), consideradas as críticas quanto a questões burocráticas, exigências de técnicas dos 
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(legislativo) tem membros eleitos, diretamente, pelas pessoas e o outro (Suprema 

Corte/judiciário) tem seus membros indicados por tais representantes, diretamente, eleitos. 

Também é colocado em cheque o “pré-compromisso” assumido, através de uma 

Constituição escrita em alguns de seus pontos, sendo que tal compromisso, muitas vezes, torna-

se obscuro, incerto ou controverso, não sendo uma questão de compromissos prévios, mas da 

superioridade de uma visão, em relação à possíveis outras. Assim, para uma melhor explicação 

de desacordos e questões em disputa, deveria ser abandonada a lógica dos compromissos 

prévios para deixar que a adoção temporária de uma opinião, como superior às demais, fosse 

adotada, através de procedimentos coletivos de decisão ao longo do tempo considerados, 

inclusive, as mudanças de opinião pública. (WALDRON, 1999, p. 270). 

A reivindicação feita por aqueles que entendem que a democracia necessita de um 

comprometimento prévio, com algumas questões para sua própria existência, apenas 

permanece, caso duas condições sejam satisfeitas: (1) haja unanimidade e constância a 

respeito de uma concepção adequada de democracia e das condições necessárias para a sua 

existência e (2) se as minorias têm motivos para temer alterações legislativas nas regras de 

liberdade de expressão, visto a possibilidade de a oposição tentar silenciar dissidentes 

(WALDRON, 1999, p. 271). 

Assim como Dworkin, Waldron defende não existir uma negação recíproca (excludente) 

entre direitos individuais e democracia, e propõe uma objeção democrática ao judicial review 

com base em direitos, reporta-se, então, ao “direito dos direitos”, sem o qual não haveria 

democracia, que seria o direito de participação na formulação das leis (WALDRON, 1999, p. 

283). Há então, o questionamento se o judicial review tornaria a sociedade mais justa, Waldron 

discorre sobre a dificuldade de analisar esse ponto, por conter uma resposta genérica 

contrafactual.  

Segundo Waldron, Dworkin defenderia que a existência do judicial review melhor 

“qualificaria o debate público a respeito de questões de princípios”112. Nesse sentido, tomada 

																																																								
participantes, formação especializada, cooptação dos mecanismos de participação popular por certos setores e 
limitações da participação considerado cada mecanismo. Além disso, questões sobre a representação e fidelidade 
política, eleições, doações/financiamento privado de campanhas eleitorais são de suma importância. Tradução 
livre, nesse sentido: “It is then necessary to look to the details of electoral schedules, districts, and mechanics, 
and of the division of power among officials, to judge whether these are reasonably calculated to protect the 
democratic legitimacy they supposedly serve. There can be no algorithm for that test; hence the continuing debates 
about term limits, proportional representation, and the propriety of referenda. Reasonable people and politicians 
will disagree about which such structures improve the chance that the community will show equal respect and 
concern for all and each. But that is the test the partnership conception offers, not the cruder mathematics of 
majority rule” (DWORKIN, 2011, pp. 394).  
112 Sobre esse ponto, conferir “The Ongoing Search for Legitimacy: Can a ‘Pragmatic yet Principled’ Deliberative 
Model Justify the Authority of Constitutional Courts?” (BUSTAMANTE, 2015, pp. 372-393). 



	 113	

uma decisão pela Suprema Corte, haveria reforço na sociedade acerca do debate a respeito de 

questões de princípios. Também, as decisões no judicial review contribuiriam para a 

“conscientização dos indivíduos a respeito dos limites às decisões coletivas estatais”, 

respeitados os direitos individuais, a independência e dignidade das pessoas. Waldron não 

concorda com tais colocações (WALDRON, 1999, p. 289). Apesar desses motivos elencados 

por Dworkin que Waldron cita, Dworkin não coloca, em nenhum momento, a democracia, o 

igual respeito e consideração ou quaisquer outras questões democráticas fundamentais, na 

dependência do judicial review. O que ele defende é que esse arranjo existe e não há nada em 

uma democracia constitucional, ou algum argumento “a priori” que vá contra a existência do 

judicial review. Dworkin defende que é um mecanismo existente, mas não essencial para 

concretização de qualquer parte da teoria da integridade. Que o fato de tal mecanismo existir 

ou não dependerá muito mais de variações empíricas e bastante mutáveis, em uma sociedade 

do que qualquer definição sem análise de contexto.  

Há uma acusação de Waldron a Dworkin, de que este último adotaria uma concepção 

de democracia “orientada por resultados”. Nesse sentido, quando se tratasse de uma decisão 

coletiva, não importaria a forma (procedimento) pela qual essa decisão seria adotada, mas a 

correção de seu resultado. Waldron, por sua vez, entende que decisões coletivas devem ser 

tomadas somente de modo (através do procedimento) democrático (como sendo regra da 

maioria), sob pena, da legitimidade da decisão ser estilhaçada em favor de um “suposto ganho 

no conteúdo”. (WALDRON, 1999, p. 309). A ideia de direitos está ligada à noção de limites e 

respeito aos outros. O desacordo a respeito de quais seriam esses limites distingue-se da 

situação de inexistência desses limites. Por isso, a importância de se preocupar com a formação 

de uma cultura de direitos, em que as concepções de direitos seriam consideradas por 

participantes dos processos de decisões políticas e sociais (WALDRON, 1999, p. 310).  

Waldron adota a sobreposição institucional de representação do legislativo sobre o 

judiciário (Supremacia Legislativa), devido à participação igualitária, através do voto direto 

(respeito ao procedimento majoritário), na escolha de representantes, ou seja, essa supremacia 

pressupõe um modelo de representação, dado pelo respeito à regra majoritária e escolha de 

representantes, diretamente, através do voto popular.  

Contudo, a Supremacia Legislativa, com observação do procedimento majoritário (seja 

na eleição de representantes diretos, através do voto popular e/ou na tomada de decisões 

políticas coletivas, por representantes diretamente eleitos, com base na regra da maioria), 

durante todo esse contínuo processo de formação (de cultura de direitos considerados pelos 

participantes), pressupõe-se que não haveria necessidade de outros mecanismos institucionais 
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que ajudassem na correção dos erros, quanto à inobservâncias ou descumprimentos 

“procedimentais” e inobservâncias dos direitos e condições “substanciais” básicas/limites de 

respeito aos outros. Nota-se que, da parte de Waldron, não há uma defesa de mecanismos 

integrados na correção de erros institucionais “procedimentais” ou “substanciais” (o que não 

vai contra o procedimento majoritário em si e pode o reforçar), mas apego a um modelo 

escolhido, como sendo o melhor modelo de representação política à despeito de outras questões 

e modelos. 

Waldron defende a tese de que o judicial review é um modo “inapropriado” para que 

decisões (“últimas”) sejam tomadas, em uma sociedade livre e democrática. Para ele, na teoria 

política liberal, Soberania Popular está associada à Supremacia Legislativa113. O controle de 

constitucionalidade seria uma “instituição desviante” na democracia estadunidense, diferente 

dos países da Commonwealth, onde não há o instituto e os cidadãos podem tomar as decisões, 

através de seus representantes, por meio de procedimentos legislativos ordinários 

(WALDRON, 2006, p. 1349). 

																																																								
113 A Supremacia Legislativa consiste na restrição de correções pelo judiciário das decisões políticas erradas, 
assim, somente o legislativo poderia efetivar as “correções” ou mudar tais decisões políticas, caso inexistentes 
ou impossíveis de se determinar questões sobre “o correto” e o “errado”. Contra a ideia de inexistência ou 
indeterminação perpétua sobre questões “objetivas” no direito, inclusive sobre o “erro” e “correção”, encontram-
se as propostas de que decisões políticas podem vir a conter erros por não observarem satisfatoriamente direitos 
fundamentais/direitos humanos (inclusive noções de dignidade humana) pré-determinados frente ao 
debate/deliberação parlamentar (e possibilitadores dessa deliberação). Essa noção de Supremacia Legislativa, 
fundamentada na ideia de Soberania Popular, pode encontrar alguns problemas de justificação, principalmente 
diante de alguns fatores contemporâneos. Considerando as ideias de cosmopolitismo, globalização, modelos pós-
nacionais, a necessidade cada vez maior de conexões (não isolamento) políticas, jurídicas, econômicas entre os 
Estados-nação e expansão do direito internacional, como justificar que, no plano do direito doméstico, a 
Supremacia Legislativa fundada na Soberania Popular não permite/comporta a submissão de decisões legislativas 
internas (nacionais) ao exame e controle/correção pelo judiciário (frente aos direitos fundamentais), mas que no 
plano do direito internacional essa mesma Soberania permite/comporta o exame e controle/correção dessas 
mesmas decisões legislativas por uma Corte Internacional (frente aos direitos humanos)? Faz-se importante a 
distinção entre Soberania de Estado e Soberania Popular. Nesse sentido: “Eu argumentarei que as normas 
cosmopolitanas realçam o projeto de Soberania Popular, enquanto forçam a abertura da caixa-preta da Soberania 
do Estado. Elas desafiam a prerrogativa do estado de ser a mais alta autoridade, administrando a justiça sobre tudo 
o que está vivo e morto, dentro de determinada fronteira territorial. Ao tornar-se parte de muitos tratados de direitos 
humanos, os próprios estados “atam” suas decisões. Com muita frequência isso leva a maquinações entre a vontade 
das maiorias e as normas internacionais, como podemos observar no que diz respeito a questões dos direitos das 
mulheres e dos direitos de minorias culturais, étnicas e linguísticas, por exemplo. Mas tais maquinações tornaram-
se demasiado frequentes somente porque o mundo está caminhando em direção a uma nova forma de política pós-
westfaliana de interdependência global” (BENHABIB, 2012, p. 25). Ainda, o embasamento da noção de Soberania 
Popular na ideia de “coautoria” e legitimidade dos direitos, do próprio Estado e de suas decisões em geral pode 
ser vista, não somente, pela elaboração dos atos normativos/tomadas de decisões por pessoas diretamente eleitas 
como representantes, mas também por outras formas de participação direta das pessoas nos processos 
institucionais de elaboração e aplicação desses atos normativos/decisões e pela ideia que,  eles se justificam e 
legitimam quando observam a ideia do “igual respeito e igual consideração” ao dar a todas as pessoas, sem 
exceções, a mesma importância para suas vidas e respeito pela responsabilidade de cada um ao escolher como 
viver suas vidas.  



	 115	

Acabar com o judicial review garantiria prevalência da decisão tomada no procedimento 

majoritário, a despeito de pessoas descontentes com o resultado. Waldron propõe-se a 

identificar um “argumento nuclear” contra o judicial review, independente de contextos. Busca, 

então, uma abordagem que abstraia essas consequências particulares de casos concretos, pois a 

sustentação ou a oposição ao judicial review tende a variar conforme a aprovação ou 

desaprovação de determinadas decisões concretas e conforme a realidade de determinadas 

comunidades (WALDRON, 2006, p. 1351). Waldron coloca os seguintes argumentos 

contrários ao judicial review: (i) judicial review não oferece um caminho para a sociedade focar 

nas questões centrais em jogo quando cidadãos discordam sobre direitos, ao contrário, distrai 

os cidadãos com questões sobre precedentes, textos e interpretação; e (ii) judicial review é, 

democraticamente, ilegítimo, porque privilegia a votação majoritária entre um grupo pequeno 

de juízes não-eleitos e politicamente (eleitoralmente) irresponsáveis (“unaccountable”)114 , 

corrompendo princípios de representação e igualdade política (WALDRON, 2006, p. 1353). 

Waldron diferencia o instituto do judicial review da ação executiva ou da decisão 

administrativa, enfrentando o controle de atos normativos primários elaborados por um 

legislativo eleito, diferencia ainda o controle de constitucionalidade forte115 do fraco e do muito 

fraco. As características são: (1) no controle forte, Cortes podem declinar a aplicação, modificar 

o efeito conforme aos direitos individuais ou retirar o ato normativo do ordenamento; (2) no 

controle fraco, as Cortes podem perscrutar a conformidade dos atos normativos com direitos 

individuais, mas não podem deixar de aplicá-los; (3) no controle ainda mais fraco, as Cortes 

podem fazer uma declaração de incompatibilidade do ato normativo com direitos individuais, 

mas não produz efeito imediato, é submetida ao legislativo116.  

Para formar seu argumento contra o judicial review, Waldron imagina uma sociedade 

com: (i) instituições democráticas em bom estado de funcionamento, uma legislatura 

representativa eleita com base no sufrágio universal – sociedade com um sistema democrático 

amplamente abrangente, com proteções contra abusos (bicameralismo) e vários níveis de 

deliberações, debates e votações, e onde os interesses dos representados são amplamente 

considerados pelos legisladores eleitos, que se colocam como seus representantes; (ii) um 

																																																								
114 Com “politicamente responsáveis” (“unaccountable”) aqui Waldron quer dizer que juízes não prestam contas 
aos eleitores e não podem ser removidos diretamente através do processo eleitoral.  
115 Conferir mais discussões sobre esse ponto em: “On the authority of constitutional courts: can strong judicial 
review be morally justified?” (BUSTAMANTE, 2014). 
116 Conforme visto na teoria dos erros institucionais em (2) e (3) haveria Supremacia Legislativa, por o judiciário 
não poder efetuar a correção propriamente dita, mas poder no máximo declarar o erro, porém nunca deixando de 
aplicar ao caso sub judice o precedente e sua decisão com argumentos de princípio, ainda que errados com base 
em uma nova e possível interpretação e argumentação conforme um referencial de correção.  
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conjunto de instituições judiciárias em bom estado de funcionamento, organizadas sobre bases 

não representativas, para tratar disputas judiciais individuais, resolvê-las e garantir o Estado 

Democrático de Direito (Rule of Law). Essas Cortes são inertes, lidam com o código binário e 

decidem tomando por referência suas decisões passadas, numa posição que possam receber 

pressões políticas específicas; (iii) compromisso por parte da maior parte dos membros e dos 

oficiais dessa sociedade com a ideia de direitos individuais e direitos das minorias. Esse 

comprometimento com direitos envolve a consciência sobre o consenso internacional sobre os 

direitos humanos; (iv) desentendimentos persistentes, substanciais e de boa-fé sobre direitos 

entre os membros comprometidos com a ideia de direitos dessa sociedade (WALDRON, 2006, 

p. 1366). 

Quando externa essas posições, Waldron parece flexibilizar sua postura inicial, 

extremamente contrária ao judicial review e lida com o argumento de Dworkin, no sentido de 

que a decisão democrática é “inerentemente tirânica” se direitos individuais não são respeitados 

– não só porque podem ser produzidos resultados tirânicos, mas porque o respeito por direitos 

é condição de possibilidade da legitimidade de qualquer sistema político decisório. Assim, “a 

decisão majoritária não tem legitimidade a não ser que cada votante tenha assegurado que os 

demais o tratem com igual respeito e consideração”. A questão, para Waldron, é entendida 

como uma exigência de que essas pessoas tenham direitos reciprocamente assegurados; ou que 

procedimentos democráticos só são legítimos entre pessoas que levam seus direitos 

reciprocamente a sério e que, de boa-fé, tentam, tanto quanto possam, descobrir quais são esses 

direitos (WALDRON, 2006, p. 1401). 

Waldron não procurou mostrar que o controle de constitucionalidade das leis é 

inapropriado em qualquer circunstância, mas mostrou que o judicial review, com base em 

direitos, é inapropriado para sociedades “razoavelmente democráticas” que atendam as 

premissas elencadas. O processo legislativo só é legítimo se cada legislador tiver a garantia de 

que os demais legisladores encaram os direitos dos outros com igual respeito e consideração. 

Quando essa premissa não é observada, o poder judiciário reforça a democracia ao determinar 

a correção e não aplicação de determinado ato normativo. O compromisso com os direitos dos 

demais é uma premissa ou pressuposto assumido (premissa iii) por Waldron, então este seria 

um caso “não nuclear” (“non core case”) e o judicial review realmente poderia “servir para 

combater tais anomalias”. Mas em sociedades que atendam às quatro premissas (WALDRON, 

2006, p. 1366), as discordâncias sobre direitos podem perfeitamente ser resolvidas por meio 

das instituições legislativas. Dado que, os argumentos colocados são condicionais (dependem 
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das quatro premissas), quando estamos diante de casos “não nucleares”, os argumentos 

favoráveis ao legislativo não se sustentam.  

A questão problema chave aqui seria a interpretação e julgamento de algum caso diante 

das premissas. Quando um caso é interpretado, caberia a quem o analisou verificar se se trata 

de um “core case” ou “non core case” para submeter o caso ao judicial review? Diante desse 

argumento, parece mais coerente que todos os casos pudessem (em tese) ser submetidos ao 

judiciário, permitindo que, através do judicial review, fossem realizadas interpretações e as 

correções, quando não cumpridos certos limites normativos (objetivos e morais) visto que, 

assim como problemas apontados nas teorias do positivismo jurídico, uma lista de premissas 

ou um rol taxativo que pretende qualificar possíveis “non core cases” (e permitir o judicial 

review) sempre será interpretado (assim como os casos concretos) e não será suficiente para 

estabelecer todos os casos possíveis que, independente do contexto, possam permitir e justificar 

o judicial review.  

Todavia, o fato de o processo legislativo não ser adequado “não torna o judicial review, 

necessariamente, adequado” para resolver algumas questões em determinadas situações, pois 

a ausência de premissas desqualifica o legislativo, mas não faz caírem por terra todos os 

argumentos contrários ao judicial review, uma vez que os “juízes também podem errar ou não 

observar a declaração de direitos e todas as quatro premissas”.  

Portanto, o ato de fixar, no campo institucional prático a adoção ou não do arranjo do 

judicial review (e permissão da correção de precedentes institucionais no geral somente pelo 

legislativo, ou pelo legislativo e pelo judiciário) e estabelecimento da “supremacia” de decisões 

proferidas pelo legislativo ou judiciário sobre a análise e correção de outras decisões 

institucionais alteráveis ao longo do tempo frente à exigências normativas, parece seguir uma 

percepção e disposição dos membros da sociedade para um pré-comprometimento sobre adoção 

de um tipo de arranjo institucional conforme cada momento da história da comunidade, o 

atendimento do compromisso com direitos e a correção dos erros pelas instituições. 

No debate sobre o judicial review, Waldron ainda questiona se “tribunais seriam 

melhores que as legislaturas no raciocínio moral”, e por isso a sociedade devia confiar-lhes a 

autoridade final sobre as questões que envolvem essencialmente os direitos morais, individuais 

e das minorias. Ele também faz outros questionamentos como: (1) O que distingue o raciocínio 

moral de outras formas práticas de raciocínio? (2) Será que a alegação de que os juízes devam 

atuar como pensadores morais (ou utilizar o raciocínio moral) sobrevive a essa distinção? (3) 

Existe uma diferença importante entre a moralidade e a moralidade política? Se assim for, a 

moralidade política não é o que os juízes devem estar fazendo? Eles fazem isso bem? (4) Como 
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a responsabilidade de um juiz para encontrar e aplicar disposições legislativas (ou atos 

normativos em geral) afeta seu raciocínio moral? Será que ele tem dois modos de executar o 

raciocínio - moral e jurídico? Ou eles são inseparáveis? (5) Existe uma diferença importante 

entre o raciocínio moral para si mesmo e raciocínio moral em nome de toda a sociedade? Como 

é para toda uma sociedade a razão moral? Waldron reconhece que suas perguntas tem um tom 

cético, mesmo que apenas sobre as reivindicações feitas em nome dos juízes (WALDRON, 

2008, 38).  

Waldron cita Moore que responde a questão (1): o tema do raciocínio moral ser 

realizado pelos juízes, nada mais é que trazer à tona a rediscussão sobre implicações da 

convenção social (convencionalismo); questão (2): o raciocínio moral realizado pelos juízes 

nada mais é que a afirmação da vontade individual; questão (3): quando os juízes decidem sobre 

um direito ser ou não devido ao cidadão, ou o que a igualdade requer, ou se e quando 

determinada punição é cruel, eles estão decidindo sobre um fato moral ser verdadeiro ou falso 

(WALDRON, 2008, 39).  

Ao considerar a natureza e qualidade do raciocínio moral dos juízes, precisa-se ter em 

mente que os juízes operam como funcionários do governo, no contexto de instituições 

políticas, assim, seu raciocínio está na “esfera do político”, em vez da esfera ética ou moral. 

Eles não estão decidindo o que fazer como indivíduos, pois eles estão tomando decisões para / 

sobre “toda uma sociedade”. Mesmo que as questões que o juiz enfrenta sejam, no fundo, 

questões morais, elas são colocadas para o juiz em um determinado ambiente institucional. O 

que é preciso caracterizar-se é o “tipo de raciocínio no qual o juiz deve se envolver, relacionado 

à filosofia política”. Os juízes tomam decisões “morais” não por conta própria, mas em nome 

de toda a sociedade. Há, no fundo, uma questão sobre o “quão longe a diferença entre contexto 

político e institucional deve ir”. (WALDRON, 2008, 45). 

Mesmo aqueles que pensam que os “juízes fazem e devem empenhar-se no raciocínio 

moral acreditam que também é importante que eles encontrem e apliquem os textos 

institucionalizados existentes”.  Waldron supõe que, essas duas tarefas, possam ser mantidas 

“separadas”, de modo que o juiz possa envolver diferentes habilidades, com qualidades 

diferentes de raciocínio, em diferentes momentos do dia ou em diferentes partes das opiniões 

que ele escreve. Alguns positivistas jurídicos, mais encorajados, sugerem que o juiz atue como 

detector (usando a regra de reconhecimento) e aplicador, mas ocasionalmente, na ausência de 

uma legislatura ou quando ela for considerada indeterminada ou insuficiente, ele tem que 

“mudar seu papel”, passando a ser um legislador e começar a realização julgamentos morais 

(ou juízos normativos ou juízos da política). Outros sugeriram que, às vezes, na aplicação das 
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regras e identificação de normas aplicáveis, os juízes acabam se envolvendo em um raciocínio 

moral. Observa-se que, por vezes, a própria legislação que deveria ser aplicada “instrui o juiz”, 

e o faz se envolver em um raciocínio moral. Quando são dadas essas instruções para raciocinar 

moralmente, o juiz não tem escolha, deve obedecer e, certamente, não deve recuar diante dessa 

tarefa substituindo essa determinação histórica (não poder se eximir de julgar), por outra 

posição de sua preferência. A ideia seria então que, nesses casos, as decisões têm que ser 

tomadas considerando o cunho moral (WALDRON, 2008, 54). 

Waldron defende que os legisladores, bem como os juízes, podem prestar atenção a 

padrões como os princípios e tentar aplicá-los  envolvendo-se no raciocínio moral. Nos casos, 

em que o raciocínio, no qual se envolveram, produzir conclusões em desacordo com os 

resultados do raciocínio dos tribunais deve haver a “resolução em alguma regra com 

finalidade institucional”. Assim, a questão sobre o judicial review da legislação é, 

presumivelmente, o seguinte: a palavra final sobre a constitucionalidade da legislação deve 

ser atribuída à instituição que “melhor realize o raciocínio moral sobre determinações que a 

constitucionalidade muitas vezes envolve”. Se juízes são melhores do que os legisladores, nesta 

parte de sua tarefa (ou seja, em fazer determinações morais acerca dos direitos), então os juízes 

devem manter isso como parte de sua missão e devem ter a “última palavra”, mesmo que eles 

também tenham essa “outra missão de encontrar e aplicar a legislação” (WALDRON, 2008, 

60). 

Nesse sentido, é separada a tarefa judicial e raciocínio moral, de acordo com a mera 

aplicação de normas, e Waldron declara que gostaria de “resistir a uma visão comum” que 

sustenta que o papel mais abrangente, na tarefa geral do juiz, é o raciocínio moral. Coloca que 

o importante não seria avaliar o desempenho do juiz pelos padrões e ideais do raciocínio moral 

desenvolvido na filosofia moral, seria na verdade, exatamente o contrário, quanto mais o 

“raciocínio moral do juiz permeia e é permeado por suas outras tarefas, menos relevante para a 

avaliação do seu desempenho tornam-se os ideais filosóficos que são desenvolvidos pelo 

raciocínio moral em sua forma pura” (WALDRON, 2008, 61). 

Waldron cita que Dworkin acredita que “o raciocínio moral está envolvido em quase 

todas as fases do raciocínio jurídico” e expressa que adota também a “natureza mista do 

raciocínio moral”, de acordo com a qual, “os juízes envolvem-se em um raciocínio que torna 

inseparável a parte moral da parte jurídica ou legalista da sua missão”. Assim, “juízes nunca 

deixam o raciocínio moral para trás em nada que fazem, nem mesmo no raciocínio mais técnico 

e legalista. Eles podem deixar de fazer um raciocínio com elementos reconhecidamente 

morais”. E “engajar-se, nesse tipo de raciocínio, é também uma das coisas que a moralidade 



	 120	

requer” (WALDRON, 2008, 62). Waldron conclui que o raciocínio, nesse caso, é moral e 

jurídico, ele não pode ser separado, ambos os componentes são misturados e “permeiam um ao 

outro”. Mas, embora elementos morais estejam envolvidos em toda a adjudicação, eles são 

compostos de uma maneira que faz o raciocínio jurídico bastante “irreconhecível para padrões 

de raciocínio moral”.  

Por fim, ele diz que “precisamos do raciocínio judicial sobre os direitos e os tribunais 

são indispensáveis”. Mas, talvez, fosse melhor que essas decisões (pautadas por raciocínio 

moral, ou com elementos morais mais expressivos e matérias de desacordos morais mais 

profundos) realizassem-se em um “ambiente não comprometido pelas doutrinas, precedentes, 

textos e interpretações com os quais o raciocínio jurídico está necessariamente preocupado”, e 

que, inevitavelmente, “compromete as perspectivas eminentemente morais do raciocínio”, ou 

seja, Waldron nega que haja uma separação entre os dois tipos de raciocínio, mas em seguida, 

volta a afirmá-la, como se o “raciocínio eminentemente moral” também fosse permeado pelo 

“raciocínio jurídico” nas atividades de outras instituições fora do ambiente dos Tribunais.  

A imagem do raciocínio moral, usada na filosofia, é aquela que “considera a autonomia 

de cada pessoa em questões para si mesmas e na tomada de responsabilidade pessoal, pelo 

resultado de suas ações”. Mas considerando situações, em que o raciocínio moral é realizado, 

em nome de toda sociedade, Waldron aprecia que o legislativo é mais “autônomo” para realizar 

modificações, melhores alterações na organização e funcionamento do Estado e suas relações 

com seus cidadãos em alguns aspectos; de modo legítimo e diferente da obrigação de um 

Tribunal, ao conciliar sua decisão com decisões anteriores e outras questões semelhantes. 

Ademais, os juízes “não são eleitos diretamente pela população”117, por isso, “não podem ser 

apropriados para avaliar seus processos de decisão de acordo com o padrão usado para avaliar 

processos de decisão legislativa”. Sendo assim, Waldron defende que o modelo de Supremacia 

Legislativa deve ser priorizado118 para o raciocínio moral, e não a Supremacia Judicial em que 

																																																								
117 Dworkin diz que essa questão de juízes não serem eleitos é uma simplificação grosseira, visto que as indicações 
à Suprema Corte podem repercutir muito mais perante a população nas futuras escolhas de representantes, do que 
a ocupação de outros cargos cujos ocupantes têm imenso poder político - ex. ministro da defesa, presidente de 
comitê crucial no Congresso, etc. (DWORKIN, 2011, p. 396). Ademais, juízes de uma Corte são indicados por 
representantes diretamente eleitos, o que significa uma forma de representação indireta.  
118 David Dyzenhaus aduz que positivistas desejam evitar a instalação de quaisquer recursos na ordem jurídica, 
que permitam aos juízes afirmar que eles estão interpretando a legislação quando, na verdade, os positivistas 
argumentam que esses juízes estariam substituindo a legislação, por seus próprios julgamentos sobre o bem e o 
que deve ser decidido. Diferente dos positivistas conceituais como HLA Hart e Joseph Raz, que pretendem 
simplesmente descrever o direito, e assim afirmam ser agnósticos sobre temas como a “raiz” dos direitos, os 
positivistas políticos não defendem tradicionalmente um papel reforçado para interpretação constitucional como 
independente, porque eles estão completamente opostos a ela, ou seja, opostos à interpretação de princípios 
supostamente fundamentais da ordem jurídica. Os positivistas constitucionais, em contraste, parecem aceitar que 
uma sociedade deve garantir que o seu direito seja consistente com os compromissos constitucionais, arraigados a 
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as questões centrais tratadas não são diretamente sobre méritos morais.  

Dworkin defendeu a premissa majoritária, diferentemente do que dizem muitos críticos, 

já que a concepção constitucional de democracia em nada exclui ou prejudica essa premissa 

e, também não exige necessariamente um arranjo que conceda poderes ao judiciário nos moldes 

do judicial review. Dworkin simplesmente afirmou, que a decisão da maioria “nem sempre” 

(em qualquer contexto) é equitativa (fair), ou “intrinsecamente justa”. Nem sempre o domínio 

da maioria terá mais valor instrumental, quando comparado a outros arranjos políticos 

(DWORKIN, 2011, p. 392). Dworkin dá exemplos de casos em que a questão da hierarquia 

(dentre outros) é usada em procedimentos de decisão coletiva ou desempate (inclusive dentro 

do sistema de jurisdição e na Suprema Corte dos Estados Unidos119). A igualdade política não 

deve ser vista apenas como uma igualdade matemática (métrica), a “igualdade política é uma 

questão de atitude, não de matemática. É demandado da comunidade que ela distribua poder 

político não necessariamente de modo igual, mas de maneira tal que as pessoas sejam tratadas 

como iguais (igual respeito e consideração)”120 (DWORKIN, 2011, p. 388). Nesse sentido é 

possível afirmar que: 

																																																								
uma a matriz geral dos direitos humanos encontrados em documentos internacionais. Dyzenhaus aponta ainda 
“dois positivistas políticos proeminentes”: Jeremy Waldron e Jeffrey Goldsworthy – eles afirmam que é melhor 
para a democracia quando mecanismos institucionais formais dão aos legisladores, em vez de juízes, a palavra 
final sobre a interpretação constitucional e compromissos com direitos humanos. Dyzenhaus aponta pelo menos 
seis coisas erradas com esse argumento. Resumidamente: (1) Seletividade. Parlamentos são bem-vindos em 
debates morais, mas, deve-se evitar romantizar sobre determinada instituição, inclusive se a reputação dela muitas 
vezes parecer um pouco em baixa entre as pessoas. (2) Waldron considera como paradigmáticas as decisões 
judiciais que questionam se um ato normativo é compatível com os compromissos constitucionais. Dyzenhaus 
deixa claro, que não sugere de maneira nenhuma que juízes sejam os únicos agentes de promoção do debate sobre 
tais compromissos. Comitês parlamentares têm a responsabilidade de exigir que o Parlamento  engaje-se em tal 
debate na formação de uma cultura política em que os políticos estejam dispostos a levar essas comissões a sério. 
Mesmo se for certo que as comissões possam ser mais eficazes que os juízes, a questão não se reduz, somente ou 
apenas, a determinar o poder de decisão final a um ou outro (o que também é uma decisão e reflexão 
imprescindíveis), mas não pode deixar de se observar que os juízes são figuras importantes para governabilidade 
e amadurecimento democrático, além de equilíbrio (de confianças e desconfianças – ideia de “freios e 
contrapesos”) entre os poderes do Estado. As instituições devem interagir para se fortalecerem mutuamente em 
harmonia e não com desdobramentos destrutivos e de usurpação. (3) Legisladores melhor se engajam de modo 
paradigmático e tem a responsabilidade de desenvolver especificamente um tipo de argumento (argumentos 
políticos), de modo que o raciocínio judicial, mesmo em sua melhor luz não pode (deve) alcançar. (4) Waldron 
não parece levar em conta que a função judicial envolve a aplicação de regras gerais para particulares. A questão 
não é se a legislação pode ser gerada por causa de um único caso, mas se o processo legislativo é adequado para 
decidir casos individuais. (5) Outro problema que afeta a posição de Waldron decorre de seu pensamento que 
enquanto o Judicial Review forte é inapropriado em um “bom” funcionamento da democracia, ele pode ser 
apropriado em outras ordens políticas. (6) O último problema elencado tem a ver com a afirmação de Dyzenhaus 
sobre a aceitação de Waldron do judicial review, considera que a ação do executivo pode revelar uma força contra 
o judicial review. Por fim, Dyzenhaus cita os positivistas políticos Jeremy Waldron e Jeffrey Goldsworthy como 
representantes de uma autêntica manifestação na defesa de um tipo de esquerda neo-benthamista, um positivismo 
político que considera o direito como sendo instrumento necessário para a julgamentos sobre o bem-estar coletivo 
(da maioria), cabendo aos funcionários implementar esses julgamentos (DYZENHAUS, 2008). 
119 Ver “nota” número 9 em: DWORKIN, 2011, p. 387. 
120 Tradução livre, no original: “political equality to be a matter of attitude, not mathematics. It demands that the 
community divide political power, not necessarily equally, but in a way that treats people as equals”. 
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“Se a legitimidade de um arranjo político pode ser melhorada através de disposições 
constitucionais que criam alguma desigualdade de impacto, mas não carregue 
nenhuma mancha ou perigo de indignidade, então seria perverso governar deixando 
estas medidas de fora. Essa é a fraqueza fatal da concepção majoritária. Ela enfatiza 
justamente o valor do igual impacto, mas ignora a natureza e, portanto, os limites 
desse valor; compromete o verdadeiro valor em jogo, o que é a liberdade positiva, na 
medida em que transforma a igualdade de impacto em um fetiche perigoso” 121  
(DWORKIN, 2011, p. 392).  

 

A concepção coparticipativa, diferente da majoritária, não exige automaticamente a 

igualdade de impacto político do voto de cada cidadão. Ademais, Dworkin coloca que uma 

defesa do judicial review como sendo um arranjo democrático, deve argumentar que a revisão 

melhora a legitimidade como um todo, tornando mais provável que a comunidade possa 

resolver melhor problemas na aplicação de uma concepção adequada sobre a liberdade negativa 

bem como da liberdade positiva e, também sobre uma distribuição mais justa de recursos e 

oportunidades.  

Quando questionado se esse argumento pode ter sucesso para qualquer comunidade 

política, nada pode garantir de antemão, e é óbvio que isso “depende de uma série de fatores 

que variam de lugar para lugar”, como a força do Estado de Direito, a independência do 

judiciário e o caráter da Constituição que os juízes são convidados a aplicar. O judicial review 

tem plenas condições de ser considerado menos necessário em algumas nações, inclusive 

naquelas que possuem maiorias estáveis, têm um forte histórico de proteção à legitimidade, 

identificação e respeito dos direitos dos indivíduos e das minorias (DWORKIN, 2011, p. 398). 

O judicial review, por si, não garante uma comunidade mais legítima e democrática, 

outras estratégias122  melhores de supervisão e correção das escolhas majoritárias também 

																																																								
121 Tradução livre, no original: “If the legitimacy of a political arrangement can be improved by constitutional 
arrangements that create some inequality of impact but carry no taint or danger of indignity, then it would be 
perverse to rule these measures out. That is the fatal weakness of the majoritarian conception. It rightly emphasizes 
the value of equal impact, but it misunderstands the nature and hence the limits of that value; it compromises the 
true value at stake, which is positive liberty, by turning equality of impact into a dangerous fetish”.  
122  Exemplos de propostas nesse sentido, envolvendo o constitucionalismo no direito comparado: o ‘new 
Commonwealth model of constitutionalism’ de Gardbaum (GARDBAUM, 2013), que propõe a união de duas 
técnicas na proteção de direitos, sendo o ‘political review’ aplicado em momento anterior à elaboração normativa 
e o ‘judicial review’ na forma “fraca”. O ‘political review’ envolve o legislativo e executivo, já o ‘judicial review’ 
retira a Supremacia Judicial, e entrega ao legislativo a possibilidade de proferir uma decisão final, propiciando 
proteção de direitos e equilíbrio entre os poderes. São abordados modelos do Canadá, Nova Zelândia e Reino 
Unido. Canadá – destaque: instrumento previsto na seção 33 da “Charter” canadense – propicia-se, nesse modelo, 
um espaço de diálogo entre os poderes legislativo e judiciário mantendo predominância de tomada da decisão com 
o legislativo, por ter sido usada pouquíssimas vezes, há a crítica e questionamento sobre as reais capacidades da 
seção 33 ter estabelecido uma real “proposta dialógica”. Para Gardbaum, esse fato não descarta a importância e 
potencial dialógico da seção 33 como meio de articulação. Nova Zelândia – destaque: O New Zealand Bill of 
Rights Act, um rol de direitos fundamentais a ser observado pelos poderes públicos, mas, ele não é uma norma 
dotada de supralegalidade, sendo vedada qualquer declaração de incompatibilidade por autoridade jurisdicional. 
Nesse sentido, a norma sofre acusações de se prestar mais como uma declaração interpretativa de direitos e controle 
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podem ser possíveis, alguma delas menos radicais, como, por exemplo, instituição de um 

mandato de tempo limitado para os juízes da Suprema Corte (DWORKIN, 2006b, pp. 158-159). 

A história não é decisiva para afirmar se o judicial review pode melhorar ou não a legitimidade 

no futuro. Mas, apesar de não poder afirmar decisivamente, a história tem sua importância. Fato 

é que o judicial review não é, automaticamente, um defeito na democracia. Mas isso também 

não significa dizer que qualquer democracia possa realmente se beneficiar dele. Se o judicial 

review melhorou a democracia, na prática de determinada comunidade, é algo que pode ser 

afirmado ou negado através de julgamentos diferentes. 

A preocupação para Dworkin não diz respeito a considerações sobre os arranjos 

institucionais possíveis ou condições fáticas de uma ou outra comunidade na proteção dos 

direitos de cada um dos seus membros e na participação política dos mesmos. Essa questão 

sobre adequação de um arranjo ou outro é uma questão muito contingencial, que envolve 

(des)confianças e uma difícil aferição, além de não configurar o ponto (propósito) da teoria da 

integridade. Nesse sentido, Dworkin preocupa-se mais centralmente com a questão envolvendo 

a ideia de resposta correta, identificação e correção de erros, limites dos compromissos 

políticos, diante do desacordo e a perspectiva do erro. Ele não é contra um ou outro arranjo 

institucional, nem coloca a teoria da integridade na dependência da prevalência das decisões 

judiciais (apesar dele já ter manifestado em suas obras, opiniões pessoais sobre concordância 

pessoal com o sistema jurídico-político estadunidense, quanto ao judicial review).  

Outra questão, quanto ao tema dessa seção, importante de mencionar é que Dworkin 

aduz que soluções conciliatórias em casos de princípio são injustas porque “por definição, 

tratam pessoas diferentes de modos diferentes sem boas razões para fazer isso” (DWORKIN, 

1986, p. 180). A teoria dworkiana não se coloca contra a prevalência de todos os tipos de 

																																																								
político, do que como parâmetro para o controle de ações Estatais. Reino Unido – destaque: o Human Rights Act 
foi editado em 1998 e entrou em vigor em 2000, objetiva a implementação de direitos previstos na European 
Convention on Human Rights. O Human Rights Act deve ser observado pelos poderes públicos menos pelo 
Parlamento, que pode regulamentar o Human Rights Act. As Cortes, além dos Parlamentos da Escócia e da Irlanda 
do Norte devem se orientar pela jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Há um rigoroso controle 
político prévio nesse modelo: controle pré-iniciativa do executivo, declaração de in-compatibilidade formulada 
por algum Ministro, o escrutínio via comitê parlamentar especializado e a deliberação legislativa subsequente.  
Há também ideias interessantes em ‘a common law theory of judicial review’ de Waluchow (WALUCHOW, 
2007). Waluchow entende que o judicial review prioriza os compromissos ponderados, autênticos e democráticos 
de uma comunidade em detrimento de questões contingentes e passionais. Para ele juízes examinam e decidem 
questões constitucionais à luz da moralidade política, sendo o controle judicial um instrumento eficiente de 
proteção da moralidade constitucional de uma comunidade e a prática do judicial review deve buscar racionalidade 
aplicativa à luz da leitura qualificada da moralidade constitucional. Para Waluchow as constituições não são meios 
de fixação de pontos ilusórios de acordos. As declarações de direitos devem ser vistas como living trees com raízes 
que se agarram a precedentes, juízos morais refletidos da comunidade e termos de expressão das bases do projeto 
constitucional. Embora enraizadas em solos férteis, living trees devem ser abertas ao crescimento com passar do 
tempo. 
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soluções conciliatórias, nem mesmo é contra os pré-compromissos ou compromissos políticos, 

pelo contrário. Dworkin não se opõe a todos e quaisquer compromissos políticos e nem defende 

que os mesmos sejam, de modo generalizado, invalidados, desvalorizados ou descumpridos. 

Pelo contrário, ele ressalta as condições para que esses compromissos sejam regidos e 

respeitados como cumprimentos e não como violações de seu próprio propósito. Assim, 

compromissos políticos que não sejam alicerçados no igual respeito e igual consideração, não 

cumprem a sua função precípua. Pois, se as partes envolvidas no compromisso e pelo 

compromisso não são tratadas como iguais e dotadas do mesmo “status”, assim, não se 

caracteriza uma situação de autonomia de vontade e de reconhecimento recíproco das 

capacidades e responsabilidades entre as pessoas, mas pelo contrário, tal compromisso pode 

ser considerado como uma situação de tentativa de legalizar e/ou legitimar a dominação e 

subordinação do outro em situações díspares, reproduzindo situações de desigualdade.   

Dworkin não se contrapõe a todas as soluções conciliatórias, mas sim àquelas decisões 

conciliatórias que envolvem a incoerência de princípios e, portanto, infringem a integridade123. 

A coerência de princípios é um item de extrema importância para justificação e avaliação de 

uma decisão, porque o dever de coerência quanto aos princípios (aplicação do conjunto de 

princípios) na decisão faz uma íntima conexão com o ideal de igualdade de tratamento e 

respeito mútuo, exigindo que o governo se manifeste sobre questões de princípio sem negá-las 

a nenhuma pessoa em momento algum (diferentemente das questões de política, em que o efeito 

da integridade se mostra mais difuso por envolver estratégias e estatísticas, devendo o governo 

guardar coerência com o tratamento igualitário, mas podendo agir de modo a perseguir 

objetivos conforme pessoas, momentos e circunstâncias distintos). 

Assim, há uma contraposição de Dworkin às decisões conciliatórias e de compromissos 

políticos quando essas decisões negam a primazia e consideração da coerência dos princípios 

nas decisões políticas, pois isso enfraquece, danifica e arruína a sustentação normativa da 

própria legitimidade e autoridade do Estado, que, por sua vez, consubstancializa seus 

fundamentos nos atos realizados através do conjunto de instituições responsáveis em elaborar, 

fixar, justificar e fazer cumprir os compromissos políticos (jurídicos-políticos) estabelecidos 

pelos membros da comunidade.    

Ao permitir soluções conciliatórias e compromissos políticos sem a devida observação 

da coerência do conjunto de princípios que o sustenta, o Estado Democrático (e suas 

instituições) acaba por rechaçar a sua própria legitimidade e autoridade, mostrando que não 

																																																								
123 Tradução livre, no original: “But a state does act that way when it accepts a Salomonic checkerboard solution; 
it is inconsistency in principle among the acts of the state personified that integrity condemns”. 
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leva a sério a si mesmo (como comunidade personificada responsável – “uma só voz”) nem as 

pessoas sob seu domínio, quando não leva a sério a equidade e o igual respeito e consideração 

por cada membro da comunidade que forma um empreendimento coletivo, em que as questões 

básicas devem ser protegidas e aplicadas de forma igual e integra a todas as pessoas sob uma 

mesma jurisdição. Nas palavras do próprio Dworkin: 
 
“Acredito que a desconfiança popular para com uma Constituição baseada em 
princípios é equivocada; a Constituição americana, entendida como uma Constituição 
de princípios, proporciona uma melhor forma de governo do que qualquer outra em 
que as subdivisões governamentais dos poderes legislativo e executivo sejam 
juridicamente livres para ignorar os princípios fundamentais de justiça e decência. 
Uma Constituição de princípio, aplicada por juízes independentes não é 
antidemocrática. Pelo contrário, é uma precondição da democracia legítima que o 
governo seja obrigado a tratar os cidadãos como iguais, e respeitar as suas liberdades 
e dignidade fundamentais. A menos que essas condições forem satisfeitas, não pode 
haver uma verdadeira democracia, porque a menos que elas sejam cumpridas, a 
maioria não tem título moral legítimo para governar” – grifos nossos (DWORKIN, 
1993, p. 123).124 

 

A concepção constitucional de democracia, nesse sentido, mostra-se comum à questão 

das limitações necessárias dos compromissos políticos para que sejam considerados 

compromissos genuínos e de boa-fé; à pretensão de correção dos erros assumida pelo direito; 

na relação entre direito e moral para a perspectiva teórica e prática; às defesas da integridade 

quando colocada vis-à-vis com os ataques gerais à tese dos direitos e tese da resposta correta; 

a toda abordagem holística da teoria da integridade, que busca em seu aspecto mais visceral ser 

também uma resposta possível à tensão entre “validade e facticidade” / “direito e democracia” 

/ “constitucionalismo e regra da maioria” / “direitos humanos e Soberania Popular”, enfim, 

busca ser uma possibilidade de equilíbrio e mútua sustentação para o direito125.  

																																																								
124 Tradução livre, no original: “I believe that popular suspicion of a principled constitution is misplaced; the 
American Constitution, understood as one of principle, provides a better form of government than any in which 
the legislative and executive branches of government than any in which the legislative and executive branches of 
government are legally free to disregard fundamental principles of justice and decency. A constitution of principle, 
enforced by independent judges is not undemocratic. On the contrary it is a precondition of legitimate democracy 
that government is required to treat individual citizens as equals, and to respect their fundamental liberties and 
dignity. Unless those conditions are met, there can be no genuine democracy, because unless they are met, the 
majority has no legitimate moral title to govern”. 
125 As leis más (p.ex. lei dos escravos fugidos na história estadunidense) podem ser consideradas por juristas como 
sendo “válidas, mas injustas demais para se impor” ou “injustas demais para serem consideradas válidas”, essas 
declarações “seriam enganosas pois nublam os aspectos moralmente importantes de cada caso e as diferenças entre 
eles” (DWORKIN, 2011, p. 410). Quando rejeitados os modelos de direito e moral como dois sistemas e o direito 
passa a ser visto como “elemento bem definido da moral política como princípios políticos que devem ser 
interpretados do ponto de vista moral” (DWORKIN, 2011, p. 413), as afirmações sobre a validade e injustiça de 
‘leis más’ parecem perder o sentido. Assim, uma explicação e solução teórica mais adequada para casos 
envolvendo leis más e situações extremas (limite) não estaria em uma visão do positivismo jurídico, que 
fundamenta a validade das normas nas fontes e “não do mérito”, condenando análises de validade do direito posto 
além da autoridade e a partir de deliberações morais, inclusive sobre questões de justiça (GARDNER, 2001). O 
jusnaturalismo também não se mostra a melhor alternativa, neste sentido a teoria moderada de jusnaturalismo 
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O compromisso prévio constitucional contém questões fundamentais vinculando 

gerações a um conteúdo normativo e procedimentos pré-estabelecidos para proteger a garantir 

os direitos, principalmente, de participação política e procedimentos de deliberação 

democrática. Há, assim, um compromisso prévio sobre o princípio majoritário, que rege a 

participação política na escolha de representantes e o processo legislativo, além de organização 

da estrutura de separação dos poderes, estabelecimento dos dispositivos normativos sobre 

direitos fundamentais, proteção para ação dos cidadãos (individual e coletiva), entre outras 

divisões do poder político em um Estado de Direito. Por conseguinte, a constituição pode ser 

vista como um elemento que “previne a democracia” – constitucionalismo negativo – ou como 

um “reforço e proteção da democracia” – constitucionalismo positivo (HOLMES, 1995, p. 

136). 

Diante do pré-comprometimento constitucional, muito se critica e se questiona sobre o 

fato da constituição impedir de certo modo a maioria de tomar ações que podem ser 

desconsideradas por uma simples questão de veto de uma minoria. Se a democracia for 

entendida como vontade do povo e a Constituição coloca limites a essa vontade, haveria nessa 

combinação um paradoxo? Há também um problema sobre a vinculação de decisões entre as 

gerações (Hume). A questão pode ser solucionada considerando-se que uma geração pode 

vincular à sua sucessora com restrições diante dos benefícios que são colhidos por todas elas e 

a Constituição também possui procedimentos próprios que permitem alterações e adaptações 

com o passar do tempo (HOLMES, 1995, p. 140). 

																																																								
procedimental de Lon Fuller (1969) é por vezes mencionada como possível solução (DYZENHAUS, 2016). Neste 
assunto, muitos também adotam a “fórmula de Radbruch” – inclusive assim o faz Alexy, ver crítica nesse sentido 
em: (BUSTAMANTE, 2012, pp. 156-166) – como solução ao prelecionar a perda da validade jurídica de normas 
“extremamente injustas” que possam atingir “grau insustentável”. O problema aqui é que Radbruch (2004, p. 345) 
defende que é “impossível traçar uma linha mais nítida entre os casos da injustiça legal e das leis válidas apesar 
do seu conteúdo injusto”, mas ao mesmo tempo afirma (contraditoriamente) que se pode estabelecer uma “linha 
divisória com total precisão” em casos “onde nem sequer se pretende a justiça”, carecendo a lei de natureza 
jurídica. Conclui-se com uma definição problemática (inclusive para questões de responsabilização) que “extrema 
injustiça não é direito. Os problemas desse posicionamento já foram tratados de certo modo no presente trabalho, 
como por exemplo, forte discricionariedade judicial quanto à (falta de) delimitação teórica de um referencial 
normativo para consideração do “extremamente injusto” diante dos casos concretos, interpretação conversacional 
e busca por “intenções” da norma”, entre outros. A postura construtivista, fundada na ideia de processos de 
aprendizagem discursiva e incorporação de conteúdos “racionalizados” ao saber moral e jurídico da humanidade 
se mostra muito pertinente, visto que ajuda a explicar os avanços civilizatórios, expansão de documentos sobre 
direitos humanos assinados por vários países, cobrança político-jurídica do cumprimento de normas diante do 
sistema internacional e doméstico de proteção aos direitos humanos/direitos e garantias individuais, mas colabora 
muito precariamente na justificação sobre a identificação e solução de erros e injustiças graves, ou que possam ser 
vistas até mesmo como desumanas, apesar de aceitas pelas pessoas como práticas ‘normais’ ou ‘culturais’ em 
determinadas sociedades. Ou seja, não justificam satisfatoriamente porque determinadas condutas são erradas 
independente dos modos que elas possam ter ocorrido ou venham a ocorrer. Como dito, é com a relação entre 
direito e moral e a teoria da unidade do valor que Dworkin tenta responder a este quebra-cabeças. 
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Para Dworkin, como já explicitado, os compromissos constitucionais ligados aos 

direitos e não inviabilizam ou entram em choque com a vontade da maioria, isso porque a 

justificação de um compromisso constitucional com os direitos (igual respeito e igual 

consideração) propicia justamente dar legitimidade e possibilitar que essa vontade majoritária 

e compromissos políticos sejam viáveis e respeitáveis justamente por cumprir certos 

pressupostos126  que possam caracterizar uma decisão institucional (p.ex. um compromisso 

político) como legítima e dotada de autoridade.  

Há casos em que soluções conciliatórias, sobre questões de princípios, podem se mostrar 

problemáticas quanto à possibilidade de sua legitimidade justamente por não permitirem a 

observação dos direitos em integridade e distinções não arbitrarias e incoerentes sobre 

princípios devidos igualmente a todas as pessoas. Leis incoerentes de princípio, muitas vezes, 

buscam ser aceitas com base no argumento de uma “distribuição equitativa do poder político 

entre as diferentes ‘facções morais’”. Dworkin condena acordos políticos que possam vir a 

priorizar um compromisso político em detrimento da observação da integridade, princípios e 

direitos.  

Muitas vezes, para explicar esses compromissos políticos sobre questões de princípio 

em desacordos morais, a regra majoritária é deixada um pouco de lado e começa-se a centrar 

argumentos na existência da “multiplicidade de pontos de vista morais” sem que um deles possa 

ser considerado “superior” ao outro, ou que ‘um dos lados’ possa vir a não ter: “razões 

suficientes boas” (ou em alguns casos até não “cientificamente” ou “empiricamente” 

determináveis) para gerar imposições melhores embasadas ou convencimento “racional” das 

demais pessoas de ‘outros lados’; ou “razões suficientemente persuasivas” que sejam capazes 

de fazê-las alterar suas convicções pessoais por vezes “irrefletidas” (ou não 

principiologicamente justificáveis)127.  

Nesses casos de desacordo e proposta de solução conciliatória, passa-se a buscar a ideia 

de consenso, através de uma solução para o desacordo a partir de compromissos políticos ou 

																																																								
126 Tradução livre, no original e nesse sentido: “We follow a different mode: that each point of view must be allowed 
a voice in the process of deliberation but that the collective decision must nevertheless aim to settle on some 
coherent principle whose influence then extends to the natural limits of its authority” (DWORKIN, 1986, p. 179). 
127 Outra explicação possível para os compromissos políticos é entender a “democracia” apenas como “regra da 
maioria” e aduzir que um compromisso é melhor do que quando o judiciário age com “igual respeito e 
consideração”, pois assim, ele está agindo de modo paternalista, como um ditador que impõe o “igual respeito e 
igual consideração”. Tradução livre, no original: “On non-democratic issues, Dworkin accepts there would be a 
loss of self-government, but not in the case of a decision about democracy. In his view, if the legislation struck 
down by the Court had violated the ‘best’ understanding of democratic conditions, then the judiciary’s ‘decision 
is not anti-democratic, but, on the contrary, improves democracy’. This conflation of democratic ends and means 
seems somewhat curious. Surely we would designate a regime where a paternalistic dictator treated all his subjects 
with equal concern and respect a dictatorship rather than a democracy?” (BELLAMY, 2007, p. 95). 
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concessões realizadas mutuamente entre grupos contendo pessoas com pontos de vistas 

distintos ou opostos sobre uma questão moral de princípio128.  Explica-se essa solução dizendo 

que “a aplicação da vontade da maioria numérica, como se seus pontos de vista fossem 

unânimes” parece não ser suficiente, uma solução satisfatória seria “também uma questão de 

negociações e acordos que permitissem uma representação proporcional de cada conjunto de 

opiniões em um resultado final” (DWORKIN, 1986, p. 178). 

Dworkin aduz que esta não é a melhor solução e nem a mais democrática para solucionar 

questões de princípios quando uma comunidade estiver dividida, isso porque soluções 

conciliatórias não são estratégias justas e razoáveis nem refletem maturidade política. Mas, 

“permitir que cada grupo escolha, conforme seus números, uma parte do direito é mais 

equitativo do que o esquema do ‘vencedor leva tudo’” (DWORKIN, 1986, p. 179). Pode-se 

dizer ainda que uma decisão política pode provocar injustiça, por mais que tenha sido produzida 

por procedimentos equitativos, “quando nega às pessoas algum recurso, liberdade ou 

oportunidade que as melhores teorias sobre a justiça lhes dão o direito de ter” (DWORKIN, 

1986, p. 180).  

Nesse sentido, “qualquer solução conciliatória para um problema importante produz 

mais exemplos de injustiça do que uma das alternativas, e menos que a outra. A comunidade 

pode concordar com essa proposta mesmo divergindo sobre qual das alternativas seria mais 

justa”. Desse modo, os dois lados têm uma razão de justiça para preferir uma solução que não 

seja conciliatória” (DWORKIN, 1986, p. 180). Existe uma razão de equidade em favor da 

estratégia de conciliação, e uma razão de justiça comum a todos contra ela já que ela pode ser 

injusta por tratar pessoas diferentes de modo diferente, sem boas razões para isso, mas essa 

razão de justiça ainda não explica satisfatoriamente porque a solução conciliatória é criticável. 

Mesmo também que se admitisse que nenhum legislador devesse votar, favoravelmente, a uma 

solução conciliatória, isso não explica a rejeição da conciliação como resultado (DWORKIN, 

1986, p. 182).  

Muitas pessoas, em diferentes graus e situações, rejeitariam soluções conciliatórias 

sobre princípios de maneira geral e de antemão, e também em casos particulares, mas nem todos 

																																																								
128 Nesse sentido é possível observar uma defesa do constitucionalismo político de Richard Bellamy, que defende 
a regra de maioria e coloca o ato de fazer uma “concessão mútua” como reconhecimento do princípio da 
participação igual cada um em uma decisão. Tradução livre, no original: “Moreover, it is arguably the very 
mechanical and statistical features of a majoritarian system based on one person, one vote that guarantee 
individuals play an equal ‘part’ and, because each counts for one and no more than one, ensures them an equal 
‘stake’ in which their views are treated on a par with everyone else’s. As for compromise, it too can often be a 
principled recognition of the equal stake each has in a decision and the need to make mutual concessions” 
(BELLAMY, 2007, p. 95). 
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fariam isso129. Não é possível explicar alguma hostilidade para com a conciliação interna 

recorrendo à equidade ou à justiça. Isso somente poderá ser feito com a equidade, que condena 

a aplicação incoerente dos princípios. Para Dworkin “as leis conciliatórias são as mais 

clamorosas violações do ideal de integridade” e tais soluções são “equívocos” visto que “a 

comunidade como um todo, e não apenas as autoridades individualmente consideradas” deve 

atuar conforme os princípios em conjunto (DWORKIN, 1986, p. 184).  

Pode-se dizer que as convenções moldam e fortalecem as obrigações advindas de 

“papeis sociais”, elas nutrem expectativas que não podem ser rejeitadas como se não 

possuíssem força moral, visto as responsabilidades básicas que buscam proteger. “Genuínas 

obrigações associativas” exigem que as convenções atendam a “ética independente” 

(“independent ethical”) e “testes morais” (“moral tests”). Ou seja, as “obrigações genuínas” 

permitem que os membros da comunidade cumpram de modo mais eficaz e justificado suas 

responsabilidades éticas e morais, pois considera o alcance da “igual apreciação da importância 

de todas as vidas humanas”. Nesse sentido, as convenções como garantidoras dessas 

responsabilidades, devem ser “meios” e não “obstáculos” para o cumprimento das obrigações 

																																																								
129 Tradução livre, no original e nesse sentido: “Not everyone would condemn every checkerboard solution. People 
who believe very strongly that abortion is always murder, for example, may indeed think that the checkerboard 
abortion statute is better than a wholly permissive law. They think that fewer murders are better than more no 
matter how incoherent the compromise that produces fewer” (DWORKIN, 1986, pp. 182-183). Para exemplificar 
a questão da solução conciliatória Dworkin usa muitas vezes a questão do aborto: “Those who believe that women 
have a fundamental right to make their own decisions about abortion, for example, insist that any acceptable 
solution must respect that principle. But no proposal that does respect it could possibly be accepted by people who 
believe that abortion is murder, that it violates the most fundamental rights and interests of unborn children. That 
is why reasonable-sounding proposals that the abortion issue should somehow be resolved by compromise seem 
unrealistic. For these proposals do not challenge the standard view of the character of the abortion argument –  
the standard view of what the argument is about –  according to which the issue turns on what answer one gives 
to a polarizing question. Is a fetus a helpless unborn child with rights and interests of its own from the moment of 
conception? If so, then permitting abortion is permitting murder, and having an abortion is worse than abandoning 
an inconvenient infant to die. If not, then people who claim to be ‘pro-life’ are either acting in deep error or are 
sadistic, puritanical bigots, eager not to save lives but to punish women for what they regard as sexual sin. Self-
respecting people who give opposite answers to the question of whether a fetus is a person can no more 
compromise, or agree to live together allowing others to make their own decisions, than people can compromise 
about slavery or apartheid or rape. For someone who believes that abortion violates a person’s most basic 
interests and most precious rights, a call for tolerance or compromise is like a call for people to make up their 
own minds about rape, or like a plea for second-class citizenship, rather than either full slavery or full equality, 
as a fair compromise of the racial issue. So long as the argument is put in those polarized terms, the two sides 
cannot reason together, because they have nothing to reason, or to be reasonable, about. One side thinks that a 
human fetus is already a moral subject, an unborn child, from the moment of conception. The other thinks that a 
just-conceived fetus is merely a collection of cells under the command not of a brain but of only a genetic code, 
no more a child, yet, than a just-fertilized egg is a chicken. Neither side can offer any argument that the other must 
accept – there is no biological fact waiting to be discovered or crushing moral analogy waiting to be invented that 
can dispose of the matter. It is a question of primitive conviction, and the most we can ask, of each side, is not 
understanding of the other, or even respect, but just a pale civility, the kind of civility one might show an 
incomprehensible but dangerous Martian. If the disagreement really is that stark, there can be no principled 
compromise but at best only a sullen and fragile standoff, defined by brute political power” (DWORKIN, 1993, 
pp. 09-10). 
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genuínas pautadas pela justificação normativa da “igual apreciação da importância de todas as 

vidas humanas” (DWORKIN, 2011, p. 315).  

Em alguns casos a desobediência civil pode ser considerada uma manifestação de 

obrigação do cidadão na ajuda de aperfeiçoamento do “senso comunitário sobre as exigências 

da dignidade” e em outros “a obrigação política já não existe se um governo em exercício já 

não é um governo legítimo”. Nenhuma obrigação associativa é válida quando essa associação 

não se fundamenta agindo de modo legítimo, mas sim criando “cidadãos de segunda classe” ou 

desrespeitando profundamente as exigências da dignidade, nesse caso, “o crime organizado não 

cria obrigações entre seus membros” (DWORKIN, 2011, p. 320). 

Desse modo, ainda que obrigações possam ser consideradas genuínas prima facie, uma 

injustiça pode ser grave e profunda a ponto de “anular essas obrigações” (p.ex. práticas de 

pureza racial e discriminações preconceituosas). Às vezes a injustiça não será tão grave e 

surgem “dilemas” com perpetuação de obrigações injustas na prática (DWORKIN, 1986. p. 

204).  

 A justiça e a legitimidade são “questões de grau” (DWORKIN, 2011, p. 321), o governo 

pode ser legítimo atuando o tanto quanto possível em favor da dignidade plena dos seus 

cidadãos, emitindo decisões que considerem as exigências de igual respeito e igual 

consideração. Quando decisões institucionais não são tomadas observando adequadamente e/ou 

satisfatoriamente argumentos sobre essas exigências, uma manifestação de injustiça pode vir a 

ser apontada e considerada. Essa manifestação de injustiça pode configurar um “erro de 

entendimento” diante de inobservância ou problemas argumentativos sobre as exigências de 

igual respeito e igual consideração, ou pode configurar uma “rejeição declarada” com 

afastamento mais explícito do igual respeito e igual consideração (p.ex. nazismo na Alemanha 

e URSS de Stálin). Como a caracterização dessa questão gradativa da legitimidade e da justiça 

exige juízo interpretativo, argumentação e justificação caso a caso (decisão a decisão), pode ser 

complexa a avaliação desse grau de legitimidade e de injustiça e do resultado sobre o quanto 

ele pode macular a legitimidade e autoridade do Estado como um todo, consideradas as 

possibilidades e mecanismos institucionais (eficientes) disponíveis de correção (“processos 

políticos de correção”) desses erros (DWORKIN, 2011, p. 322). 

Desacordos morais razoáveis podem ocorrer em uma sociedade e decisões institucionais 

serão tomadas no sentido de dirimir problemas advindos desses desacordos, tais decisões 

(envolvendo questões de princípios) podem ser consideradas erradas ou corretas conforme a 

observação do referencial normativo (igual respeito e igual consideração), o que permite auferir 

legitimidade da decisão (através de argumentos), mesmo aquelas tomadas sobre questões em 
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casos difíceis (também chamados por outros autores de “desacordos morais irreconciliáveis” 

[Jeremy Waldron] ou “acordos parcialmente teorizados” [Cass Sunstein]). Não observado 

adequadamente o referencial, o erro institucional quanto à essa argumentação de princípio pode 

ser apontado também argumentativamente, mostrando questões de injustiça observada a 

integridade, rede coerente de princípios e referencial normativo (igual respeito e igual 

consideração), que, por sua vez, permite a consideração e trabalho interpretativo sobre a noção 

principiológica de dignidade.  

Nesse sentido, diante de um desacordo moral razoável envolvendo questões de princípio 

haverá um direcionamento teórico-normativo da integridade para que seja desenvolvida uma 

melhor argumentação e justificação da decisão sobre esse desacordo, sendo que a integridade 

não admite uma solução conciliatória em princípios pelos motivos já mencionados, inclusive 

os problemas abordados quanto à “questão deontológica”.  

Diante de uma solução conciliatória para tais desacordos não há que se falar em uma 

decisão “errada” ou “correta” a ser tomada, passa-se adotar uma lógica não binária e de ocasião. 

Perde-se o referencial de legitimidade que permite inclusive avaliar e pautar decisões, além de 

justificar a legitimidade e autoridade das próprias instituições enquanto instituições. A 

legitimidade não é vislumbrada além da questão “procedimental” (muitas vezes vista a partir 

de uma igualdade numérica), permitindo que decisões injustas/não equânimes/não integras 

sejam tomadas. O compromisso político de uma solução conciliatória é realizado “na medida 

do possível” conforme concessões mútuas daqueles que venham a transigir, inclusive de modo 

“representativo” e institucionalmente, sobre a possibilidade de conformação de uma decisão-

acordo sobre questões de princípio.  

Deste modo, por mais recursos estruturais “institucionais e democráticos” que um 

Estado tenha, nem sempre será possível conciliar a existência de algumas leis e programas 

políticos particulares com a ideia de uma atuação o tanto quanto possível em favor da dignidade 

plena das pessoas, sendo necessário que existam processos políticos de correção. Até mesmo 

estados com tais ‘recursos de estrutura’ (ou de longo histórico “democrático”) podem cometer 

erros, injustiças e buscar tentar corrigir da forma melhor e menos danosa essas decisões. 

Sustentar que as pessoas têm o direito político ao igual respeito e igual consideração 

concebidos da “maneira correta”, significa dizer que ela tem um direito mais fundamental e 

abstrato: “o direito de ser tratadas como seres humanos cuja dignidade é de fundamental 

importância”. A dignidade pode ser vista como direito humano básico, sendo que o segundo 

princípio da dignidade, ao mencionar os indivíduos têm a “responsabilidade pessoal de definir 

o sucesso de suas próprias vidas” sustenta os “direitos liberais à liberdade de expressão, de 
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consciência, de atividade política e de religião que estão inclusos em documentos de direitos 

humanos”. Enquanto isso, o primeiro princípio se opõe às violações manifestas por 

preconceitos flagrantes; superioridade racial, étnica ou religiosa; humilhações; estupro; tortura, 

por desprezo ou diversão (DWORKIN, 2011, pp. 335-334).  

A coação atenua a responsabilidade, nesse sentido a tortura busca coagir uma pessoa a 

obedecer para não ser torturada, e após iniciada a tortura o objetivo do torturador passa a ser 

“reduzir a vitima à condição de um animal” pretendendo “extinguir e não despertar a 

responsabilidade da vítima” (DWORKIN, 1993, p. 251). Dworkin aduz que este “é o mais 

profundo insulto à dignidade” como concebida por ele (dois princípios) e é considerada a 

“ofensa mais profunda aos direitos humanos” (DWORKIN, 1993, p. 335).   

Pode ser considerado que “as pessoas têm o direito de não ser vítimas da indignidade” 

(DWORKIN, 1993, p. 233), mas que a ideia de indignidade com base na explicação 

experiencial da indignidade (“experiential theory”) não é convincente por não contemplar as 

“características centrais das convicções sobre dignidade” e também por não conseguir explicar 

“por que a maior indignidade que se pode infringir a alguém é tornar essa pessoa inconsciente 

de outras indignidades” (p.ex. sedação ou lavagem cerebral) - (DWORKIN, 1993, p. 235). O 

direito de uma pessoa ser tratada com dignidade envolve a ideia que os outros reconheçam que 

ela é o “tipo de criatura cuja posição moral torna intrínseca e objetivamente importante o modo 

como sua vida transcorre” (DWORKIN, 1993, p. 236). 

A razão que leva as pessoas a querer que os outros respeitem o valor intrínseco da vida 

humana é o respeito pelo valor em si mesmo130, e não simplesmente por uma preocupação com 

interesses pessoais e interesses de outras pessoas. (DWORKIN, 1993, p. 111). 

																																																								
130 Nesse sentido, não se conclui a acusação contra Dworkin: que sua teoria ao levar questões como o aborto ou 
eutanásia para o âmbito judicial na busca da proteção de direitos individuais esteja querendo transformar esses 
assuntos em questões privadas afastando-os da “responsabilidades coletivas” – tradução livre, no original: 
“Dworkin clearly has issues such as abortion and euthanasia in mind, both of which have been treated by the 
Supreme Court as personal matters protected by the individual’s right to privacy. Yet, these cases reveal the 
weaknesses of this individualistic approach more than its strengths. Democrats have always been suspicious of 
rights against the collective process because they see them as attempts by individuals to escape their collective 
responsibilities and retain their unmerited or indefensible privileges. Making something a private matter, though, 
can also be a way of removing a collective responsibility for it and ignoring the effects of personal choices on 
others” (BELLAMY, 2007, p. 99). Pelo contrário, Dworkin acredita que na Suprema Corte (como sendo um dentre 
os fóruns –institucionais– de princípio possíveis) esses casos podem ter uma repercussão muito grande sobre o 
público e uma maior visibilidade na discussão do tema pela sociedade. Nada garante que um debate na sociedade 
seria melhor qualificado se tais assuntos fossem discutidos exclusivamente pelo poder legislativo (pois o legislativo 
também pode discutir e fazer leis sobre esses temas). Ao falar em “collective responsibilities” difícil não entrar 
na questão da “accountability” e duras críticas sobre a concepção do legislativo como uma exclusiva instituição 
democrática: “Richard Bellamy urges political constitutionalism versus legal constitutionalism. [...] He equates 
the votes of politicians as a direct expression of the will of the people.  e basic concepts of trusteeship or proxy of 
the legislature are not analyzed, discussed, or even mentioned. Rather, Bellamy projects a utopian fantasy of a 
free and open marketplace of ideas in which the cream rises to the top. His vision – like Waldron’s conditions – 
is based upon the assumptions that the voters are knowledgeable of, sensitive to, and appreciative of the Rule of 
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3.3 A MÚTUA RESPONSABILIDADE DE CORREÇÃO DOS ERROS 

INSTITUCIONAIS: O PODER LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO  

 

 

Na teoria dos erros institucionais e teoria da integridade (de modo mais abrangente) 

Dworkin não pontuou um ou outro modelo de Supremacia ou de doutrina do precedente 

judicial. Como visto há um longo debate em curso sobre questões quanto à Autoridade e 

Supremacia Institucional para correção de erros institucionais, ou em termos mais 

frequentemente discutidos, uma disputa sobre “qual(is) instituição(ções) – ou órgão(ãos) 

considerada a tripartição de poderes – deve(m) interpretar a Constituição e o conjunto 

normativo do direito frente a ela”. Isso porque em termos práticos, uma Constituição (material) 

pode ser entendida como uma junção de matérias que envolvem organização e estruturação do 

Estado e os direitos e garantias fundamentais, portanto, que detém conteúdo referencial ou 

parâmetros normativos (princípios relacionados à dignidade - direitos e garantias fundamentais) 

para análise e correção de todo arcabouço jurídico.  

Hodiernamente adota-se uma visão de convergência de perspectivas teóricas do 

Common Law e Tradição Jurídica Continental, entendendo-se o reconhecimento de diferenças 

em sistemas do common law e civil law, mas observando o “raciocínio jurídico como único 

processo hermenêutico e a argumentação jurídica como um único tipo de discurso de 

justificação de decisões”, sendo possível pontuar “uma única teoria dos precedentes judiciais”, 

																																																								
Law. Bellamy argues that he is defending democracy against judicial review. He sees judicial review as 
antithetical to and destructive of democracy. Bellamy’s fatal flaw is to claim that judicial review is not an 
important aspect of a constitutional democracy. As articulated by Lord Bingham in Belmarsh I and Justice 
O’Connor in Hamdi, the judiciary has a distinct role to play in a constitutional democracy – even amid the clash 
of arms. Bellamy announces in his conclusion that this book has defended democracy against judicial review. It 
has done so not on the grounds that democracy is more important than constitutionalism, rights or the rule of law, 
but because democracy embodies and upholds these values. The judicial constraint of democracy weakens its 
constitutional attributes, putting inferior mechanisms in their place. Bellamy equates only pure populism, the 
unalloyed and unchecked will of the majority, as a definition of democracy – more important than the Rule of Law. 
Anarchy seems like a better description. A constitutional democracy embraces the concept of limitation and 
separation of powers, and the checks and balances of government. Bellamy favors the concentration of all power 
in one single body – the legislature – which was such an anathema to the founding US Constitutionalists. Bellamy 
endorses a populist anarchy in which there are no limiting rules and which rejects the foundational 
constitutional concepts of separation of powers and checks and balances. Such unalloyed populism would result 
in continued indefinite detention of all those thought, suspected, or fantasized to be a threat to security” – grifos 
nossos (WAGSTAFF, 2014, p. 108). 
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ou de possíveis teorias do precedente judicial unas (formadas por observações conjuntas das 

tradições dos sistemas do common law e civil law – poderiam ser teorias distintas visto a 

possibilidade concepções teóricas distintas sobre o que é o direito e como realizar a 

adjudicação) para verificação da racionalidade e dos discursos de regras jurisprudenciais em 

geral (BUSTAMANTE, 2012, p. 15). 

O direito costumeiro (“common law” – conjunto de precedentes judiciais) estabelece a 

existência e aplicação de decisões anteriores aos casos futuros (stare decisis). A teoria dos erros 

não exige adoção de somente um modo de organização hierárquica interinstitucional (hierarquia 

interna judiciária, por exemplo) de competências, e aceita uma certa variação da ordem de 

relações (entre as instâncias ou graus de jurisdição) sobre a vinculação e (im)possibilidade de 

superação/afastamento dos precedentes. Ela considera a doutrina estrita do precedente e aceita 

a possibilidade de modelos mais rígidos ou mais flexíveis – conforme estrutura hierárquica – 

para o exercício da prática do “overrule” de precedentes judiciais em casos “insatisfatórios” 

(injustos), e consequentemente também considera doutrinas mais severas ou menos severas 

quanto a admissão do afastamento de um precedente judicial diante de determinado(s) caso(s) 

concreto(s).  

A integridade é um ideal político na medida em que permite a exigência que o Estado e 

a comunidade ajam como agentes morais considerando o conjunto único e coerente de 

princípios, ainda que as pessoas estejam divididas quanto aos princípios de justiça e 

equanimidade. O princípio legislativo da integridade pressupõe a consideração da comunidade 

como um agente moral governado não apenas por regras, mas por princípios e outras regras que 

deles possam decorrer. Nesse caso, o poder legislativo também deve considerar que os cidadãos 

configuram, de certo modo, como coautores das decisões políticas legítimas da comunidade e 

de sua legislação, o que impreterivelmente clama pelo igual respeito e consideração e pela 

coerência do conjunto de princípios da integridade, já que o cidadão não pode se considerar 

autor se um conjunto normativo incoerente. 

De igual modo, a integridade também aprofunda e expande a responsabilidade dos 

cidadãos no desempenho político para o desenvolvimento normativo da comunidade. Esse 

desenvolvimento não deve colocar as questões ou problemas e desacordos da comunidade como 

casos isolados, contingenciais ou que devam ter tratamento espasmódico através de 

negociações com compromissos esporádicos, mas sim como casos que demandam a 

consideração de um compromisso subjacente às questões políticas relacionadas às concepções 

mais fundamentais de justiça, equanimidade e integridade.  
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Essa visão insiste que os cidadãos compartilham uma dimensão moral das decisões 

políticas da comunidade e podem, em virtude da cidadania, exigir uns dos outros e das 

instituições do Estado uma postura condizente com justificações alicerçadas na integridade, que 

determina, por sua vez, que o legislativo proteja os direitos morais e políticos de todos, de tal 

maneira que um sistema coerente seja preservado, no caso de falha dessa proteção haveria um 

mecanismo de correção disponível conforme o modelo de organização de competências 

político-jurídicas adotado.  

A teoria dworkiana não defende que determinado modelo de Supremacia Judicial ou 

Legislativa deva ser adotado para que a prática da integridade e a democracia além da regra da 

maioria (igual respeito e igual consideração) seja possível, contudo, a partir da teoria dos erros 

institucionais é capaz de se verificar que há a possibilidade de existirem sistemas com graus 

mais restritos e mais amplos de efetiva correção. Em um sistema mais amplo de possibilidade 

das identificações e correções de erros, o judiciário e legislativo atuam como órgãos 

independentes que podem a quaisquer momentos  rever suas próprias decisões e as decisões um 

do outro (sistema de freios e contrapesos), já que um órgão não se vincula ao outro engessando-

o, assim, pode existir um sistema mais integrado de correção mútua e alterações de 

posicionamentos e decisões institucionais no geral, conforme adequações da comunidade 

quanto ao que os princípios e o sistema coerente exige na prática.  

A responsabilidade pela correção do erro em um sistema onde o poder legislativo e 

poder judiciário detém autonomia para correção de erros pode se mostrar mais satisfatória por 

um lado, já que não sobrecarrega uma vertente institucional ou a outra no sistema de correção, 

contrabalanceando as responsabilidades e permitindo um filtro mais preciso e eficaz na 

participação cidadã e atuação das instituições e funcionários diante do conjunto normativo 

comunitário. Por outro lado, a centralização do poder de efetivação da correção no poder 

legislativo proporciona um papel de destaque a esse órgão, porém, ao mesmo tempo, o 

sobrecarrega institucionalmente em responsabilidades e desgastes na sustentação da autoridade 

(considerada legitimidade e núcleo substancial normativo) institucional como um todo diante 

das decisões políticas para com os cidadãos e suas reinvindicações de adequação normativa ao 

longo do tempo.  

Diante da teoria dos erros institucionais, verifica-se que a integridade não pressupõe 

exclusividade de adoção de somente um ou outro modelo ou arranjo para correção, mas permite 

que cada sociedade possa definir essa questão de modo que a correção normativa seja 

satisfatória aos seus anseios, demandas e necessidades particulares. O compromisso com 

decisões institucionais pautadas no igual respeito e igual consideração juntamente com suas 
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derivações substanciais não devem ser observados somente por uma ou outra instituição, mas 

pelas instituições e poderes do Estado no geral durante o exercício de suas funções. Tanto que, 

em determinadas práticas pode ser discutida a perspectiva de responsabilização do Estado (e 

ação de seus agentes públicos) não apenas por atos praticados pelo poder executivo 

(administração pública), mas também por atos praticados pelo poder legislativo e poder 

judiciário, inclusive no exercício de suas funções típicas131.  

A responsabilidade com a coerência de princípios e história institucional não é diferente 

se levada em conta a postura do magistrado na adjudicação e a postura do legislador no processo 

legiferante. Independente do modelo adotado sobre a efetivação – propriamente dita – da 

correção institucional do erro, o juiz e o legislador (além do chefe do executivo) têm o 

compromisso, sobretudo com os cidadãos, em agir com integridade apontando os erros e 

correções das decisões institucionais conforme uma narrativa institucional encadeada, sempre 

reexaminada e vista de acordo com o o referencial normativo e com o conjunto coerente de 

princípios construído com as argumentações que a sociedade apresenta em justificação, à 

melhor luz, das suas práticas sociais.  

Dworkin esclarece que em sua teoria foi estabelecida uma distinção entre a “integridade 

na legislação” e a “integridade na deliberação judicial”, sendo que a integridade na legislação 

restringe os legisladores e outros partícipes na criação do direito podem fazer de forma correta 

quando ocasionada a expansão ou alteração de normas públicas, já a integridade na deliberação 

judicial requer que até onde possível, os juízes visualizem o sistema de normas públicas como 

se o mesmo “expressasse e respeitasse” um conjunto coerente de princípios (DWORKIN, 1986, 

p. 217).   

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
131 Um exemplo é o tratamento dispensado pela Constituição brasileira de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXV, que 
dispõe: “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado 
na sentença” e art. 37, § 6º, que dispõe: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, sem prejuízo de outras disposições 
normativas. O assunto sobre a responsabilidade civil do Estado quanto aos atos legislativos e judiciários, além dos 
atos do executivo (em ação ou omissão) é tema bastante controverso na doutrina e jurisprudência brasileira.  
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4 LEI DA ANISTIA DE 1979: POR UMA DECISÃO ADEQUADA  
 

 

No presente capítulo pretende-se a realização de uma breve abordagem argumentativo-

teórica do emblemático caso brasileiro da Anistia concedida através da Lei nº 6.683/79 e dos 

julgamentos em âmbito nacional e internacional sobre essa lei, de modo central a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153/DF, o caso “Gomes Lund” e de modo 

adjacente outros possíveis julgamentos em casos que possam ser correlacionados. Esse caso 

possui uma relevância histórica e social para a construção democrática no Brasil, 

principalmente após o advento da Constituição de 1988. Ele representa a oportunidade de que 

haja um autoexame pelo Supremo Tribunal Federal sobre suas decisões e responsabilidade.  
Deve-se instruir que esse estudo de caso ao final dessa dissertação não pretende exaurir 

ou explorar ao máximo todo o conteúdo que possa ser relacionado à Lei da Anistia, muito 

menos pretende realizar uma compilação dos principais textos e pontos passíveis de leituras, 

questionamentos e abordagens. O material produzido sobre a questão da anistia diante do 

regime da ditadura militar brasileira tem sido vastíssimo e envolve muitos elementos, que 

podem ser pormenorizadamente desenvolvidos em diversas teses. A vasta produção acadêmica 

com qualidade e vinculada ao tema, se mostra um fator que inclusive dificulta a centralização 

e delimitação de abordagem através de um recorte metodológico. A doutrina brasileira tem 

manifestado com afinco interesse na produção de textos críticos e diversos sobre a exposição 

dos problemas acarretados pela prevalência da Lei de Anistia após a promulgação da 

Constituição de 1988, assim como, as falhas dos julgados e decisões institucionais que insistem 

em manter esse entendimento sobre a questão.  

Pretende-se aqui apenas expor, de modo muito breve e indicativo, que a correção do 

erro cometido na aplicação da Lei da Anistia de 1979 às graves violações de direitos humanos 

perpetradas no contexto da ditadura de 1964 deve ser realizada institucionalmente. O 

reconhecimento desse erro e sua correção pelas instituições nacionais representam um passo 

relevante para a justiça de transição brasileira, para a efetivação dos direitos humanos, dos 

direitos e garantias individuais, da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito e para 

renovação da identidade constitucional e aprendizagem democrática.  
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4.1 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS: CASOS GOMES LUND E AS ARGUIÇÕES DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 153/DF E Nº 320/DF  

 

 

O Brasil conta com um período histórico de regime ditatorial após um golpe de Estado 

promovido pelas Forças Armadas brasileiras. Um “Estado de exceção” permanente vigorou do 

ano de 1964 a 1985 e o país passou a ser governado por ditadores que realizaram alterações 

normativas constitucionais, baixaram decretos-Leis e Atos Institucionais na busca de algum 

tipo de legitimidade através da legalidade para o regime militar instaurado132.  

A destituição de um presidente eleito e do governo democrático em 1964 buscou aduzir 

a necessidade da tomada de poder através do golpe militar devido a “ameaça comunista”, 

subversões da esquerda e intuito de reestabelecimento da “ordem” no país através de suspensões 

de direitos políticos, perdas de mandatos, expulsões, prisões arbitrárias, repressões de 

opositores, violências e torturas cometidas por agentes do Estado. A oposição política ao regime 

foi silenciada e não contava com quaisquer mecanismos institucionais na proteção de seus 

direitos, sendo considerada como resistência, por vezes armada, contra o regime autoritário 

instalado. 

O regime ditatorial somente iniciou uma “abertura lenta, gradual e segura” em 1974, 

sendo que em 1979 o projeto de anistia (Lei nº 6.683/79) foi esboçado e analisado. O referido 

projeto, que posteriormente se tornou lei, previa a concessão de anistia nos casos envolvendo 

crimes políticos e seus conexos praticados de 1961 a 1978, direitos políticos suspensos, 

servidores da administração pública, fundações vinculadas ao poder público, poderes 

legislativo e judiciário e os militares. A anistia foi proposta ainda no contexto do governo 

militar, após anos de ocorrência sucessiva das prisões, torturas, desaparecimentos forçados, 

expulsões do país e suspensão de mandatos e direitos políticos dos cidadãos praticados pelo 

regime militar ditatorial implantado no Brasil.  

Sendo assim, o processo de abertura democrática foi realizado conforme as permissões 

do governo militar, que garantiu uma transição de regime assegurando a influência dos militares 

e proteção dos interesses e resguardo da impunidade dos agentes de Estado que atuaram durante 

																																																								
132 “Estado de exceção” pode ser entendido aqui como a caracterização de um momento de suspensão temporária 
de direitos e garantias constitucionais que é decretado em momentos de “emergência nacional” ou diante da 
imposição de regimes autoritários. O oposto seria o Estado de Direito em um regime democrático. Esse 
posicionamento, contudo, não anula a interessante e controversa crítica sobre a existência de Estados de exceção 
dentro de Estados de Direito em vigor atualmente (AGAMBEN, 2004).  
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o regime. A consolidação de uma transição propriamente dita e rompimento mais efetivo com 

o regime veio ocorrer com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, que dispôs sobre 

eleições diretas, reinstitucionalização democrática e reformas muito graduais nas organizações 

nacionais e instituições do governo.   

De forma tardia, somente em 2011 a Lei nº 12.528 foi promulgada instituindo a 

Comissão Nacional da Verdade, que visou apurar e esclarecer as graves violações de direitos 

humanos ocorridas durante o período brasileiro da ditadura militar 133 . Antes disso, as 

reparações já haviam sido iniciadas através da própria Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) e 

posteriormente através de dispositivos constitucionais e de outras legislações, inclusive a Lei 

nº 9.140/95 que instituiu a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos permitindo 

que os desaparecidos na época da ditadura fossem considerados mortos e suas famílias 

pudessem ser indenizadas. Também cumpriu importante papel a Lei nº 10.559/02 que instituiu 

a Comissão de Anistia no cuidado com questões de reparação às vítimas, declaração da 

condição de “vítima” e de “anistiado político” (PIRES JUNIOR; TORELLY, 2010, p. 188). 

Contudo, tais eventos não demonstram o esperado compromisso democrático com uma 

justiça de transição efetiva e de sucesso, pois o Brasil permanece sendo o único país do “cone 

sul” que “sustenta a vigência de sua lei de anistia” formulada durante o período ditatorial 

(QUINALHA, 2013).  

Uma oportunidade de correção à questão foi dada em 2010 ao Supremo Tribunal 

Federal, que através da propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 153/DF pôde analisar aspectos de (in)constitucionalidade da Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79). 

A Arguição foi interposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e visava 

que o Tribunal interpretasse o art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683/79 em conformidade com a 

Constituição de 1988 para não aplicação da anistia aos crimes comuns praticados por agentes 

																																																								
133 A pesquisadora da justiça de transição Ruti Teitel (2000, p. 06) observa certos “eixos” na justiça de transição: 
primeiro eixo é formado pela memória e verdade que busca resgatar as omissões e revelar adulterações cometidas 
durante o período de governo ditatorial, além de propiciar o reestabelecimento da memoria através de museus, 
centros, materiais didáticos revisados e medidas simbólicas; o segundo eixo busca as reparações às vítimas do 
regime e às suas famílias através de indenizações, auxílio médico e psicológico e, quando se trata de 
desaparecimento, buscas dos restos mortais, além disso, há a restituição de funcionários exonerados pelo regime; 
o terceiro eixo consiste na prestação de contas e responsabilização do Estado em promover a persecução criminal 
dos perpetradores de atrocidades contra a humanidade, investigando, apurando e punindo (de forma administrativa, 
civil e/ou penal) os crimes cometidos por agentes do Estado; por fim, o quarto eixo se dá com a reforma 
institucional, que visa, por exemplo, atualização legislativa, equiparação entre instituições, expurgo do desrespeito 
aos direitos humanos dos órgãos estatais, valorização de eleições democráticas para escolha de representantes, 
promulgação de nova constituição, dentre outras medidas possíveis. Os eixos se desenvolvem conjuntamente de 
modo contextualizado mediante participação da sociedade, instituições e independência dos poderes.  
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estatais nas ações de repressão contra os opositores políticos, considerado o período do regime 

militar134.  

Conforme apontado na Arguição, a Lei de Anistia permitia a anistia de pessoas e não de 

crimes objetivamente definidos em lei, violando dispositivos da Constituição de 1988 

relacionados aos direitos e garantias fundamentais, isonomia em matéria de segurança (art. 5º, 

caput), direito de acesso à informação (art. 5º, XXXIII), princípio democrático e republicano e 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Além disso, a Lei de Anistia se mostrou 

completamente incompatível com o preceito constitucional que designa crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia (art. 5º, III e XLIII).  

O julgamento da ADPF nº 153/DF se mostrou controverso sob vários aspectos, inclusive 

quanto a possibilidade de responsabilização. Em destaque, tem-se por um lado os argumentos 

que não haveria de se falar em crimes políticos, mas em crimes contra a humanidade e portanto 

imprescritíveis135. Por outro lado, se argumentou alegando que a anistia estabeleceu o perdão e 

esquecimento para “ambos os lados” do conflito (agentes estatais que atuaram conforme o 

regime e civis que resistiram ao mesmo) não existindo tipificação anterior para o crime de 

tortura e ainda que houvesse, tais crimes estariam prescritos.  

A perspectiva da prescrição não se mostra adequada, pois “denega a justiça às vítimas 

de variados crimes em obter um provimento jusrisdicional certificando essa prescrição”, 

ademais o Direito Internacional dos Direitos Humanos (normas de jus cogens ou normas 

positivadas em tratados) mostra que somente diante de cada caso concreto seria possível a 

demonstração de presença ou não de crimes contra humanidade (MEYER, 2012, p. 49). Outra 

questão que afasta a prescrição é o fato do Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido em sua 

jurisprudência (julgamento da Extradição nº 974) o caráter de crime permanente (continuado) 

dos crimes de sequestro e de desaparecimento forçado até que se determine o paradeiro da 

																																																								
134 Ressalte-se a critica sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (instrumento de um modelo 
jurisdicional concentrado de controle de constitucionalidade - dotado de efeito vinculante no caso brasileiro) que 
ainda que cabível, é um tipo de ação que poderia “travar o debate que poderia vir a ocorrer no controle difuso de 
constitucionalidade das leis e atos normativos”, não se mostrando o “remédio mais adequado” mesmo com formas 
de democratização do controle concentrado via ADPF – amici curiae. Observe-se que no caso da ADPF nº 153/DF 
houve participação dos amici curiae, porém o pedido de audiência pública foi negado (MEYER, 2012, p. 16). O 
fato de utilização da ADPF para solução do caso em voga ainda permitiu cabimento da ação de reclamação fundada 
no efeito vinculante, o que passou a possibilitar que se fulminasse qualquer processo em curso em instâncias 
inferiores, mesmo que fundado em decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (MEYER, 2012, p. 21). 
135 Apesar do Brasil não ser signatário da Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes 
contra a Humanidade (Resolução nº 2.391/1968), essa Convenção apenas “tornou explícita uma norma de jus 
cogens”, mencionado na Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados e incorporada ao ordenamento jurídico 
Brasileiro (MEYER, 2012, p. 43). 
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vítima e cesse a consumação do crime. Sendo assim, a contagem da prescrição não se inicia 

enquanto a vítima ou seu destino não puderem ser localizados.  

A ADPF nº 153/DF foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal que 

defendeu a possibilidade de anistiar-se crimes diversos declarando uma anistia bilateral em prol 

de um pacto ou acordo político pela redemocratização no caso da legislação em questão, negou-

se a existência de quaisquer empecilhos ao acesso às informações ressaltando que as questões 

suscitadas com a propositura da ADPF seriam de cunho político e não jurídico, não cabendo ao 

poder judiciário uma alteração legislativa daquele jaez, devendo o poder legislativo realizar a 

alteração da Lei de Anistia caso fosse cabível. Dentre outros argumentos tangenciais 

apresentados, fato é que o julgamento da ADPF foi pela improcedência, restando a Lei de 

Anistia inalterada.  

Ainda há de se pontuar que no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ainda foi 

aventada a impossibilidade que um futuro controle de convencionalidade (verificação de 

adequação do direito interno aos postulados do Direito Internacional dos Direitos Humanos) 

pudesse alterar o julgado, sendo descartada qualquer possibilidade de revisão imediatamente 

posterior através do controle de convencionalidade.   

Diante do julgamento da referida Arguição pelo Supremo Tribunal Federal, Meyer 

(2012) realizou trabalho de análise minuciosa e comparativa de precedentes judiciais do próprio 

Tribunal, além de uma reflexão crítica sobre o levantamento de diversos argumentos pelo 

Tribunal no julgamento de improcedência. Com ele podemos afirmar que no julgamento houve 

uma “série de contradições” que revelam uma “rede de argumentos pouco afetos às exigências 

de integridade que devem permear a atuação jurisdicional” (MEYER, 2012, p. 4) ou que 

“refletem uma ausência de integridade” conforme preleciona Dworkin, sendo assim, os os votos 

proferidos não estariam imunes às críticas que podem ser construídas pela sociedade através da 

esfera pública, “até porque a própria decisão pode se situar no processo de aprendizado 

invocado pela noção de patriotismo constitucional: in casu, como um capítulo que impõe lições 

e passaria a integrar uma teoria dos erros institucionais” (MEYER, 2012, p. 5).  

No mesmo ano de julgamento da improcedência da ADPF nº 153/DF foi julgado o caso 

Gomes Lund pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo parcialmente procedente 

a demanda apresentada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. No 

caso concreto, a mencionada Comissão reclamou diante da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos o descumprimento de diversas normas do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos pelo governo do Brasil ao conduzir a resposta em um caso de extermínio e de 

desaparecimentos forçados ocorridos durante o regime militar.  
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O episódio denominado como Guerrilha do Araguaia foi levado à Corte Interamericana, 

que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro em determinar reparação às vítimas e 

aos seus familiares pelo descumprimento de obrigações e violação aos direitos e garantias 

impostos nos artigos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8.1, 13 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Ficou determinado pela Corte que o Estado brasileiro, como anuente da Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, viesse exercer seu dever de investigar e punir as violações 

aos direitos humanos, essas ações foram apontadas como prejudicadas devido a omissão do 

Estado e aos óbices criados pela ainda vigente Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79).  

A Corte Interamericana ainda apontou a incompatibilidade das leis de autoanistia (p.ex. 

a Lei nº 6.683/79) com o conteúdo da Convenção Americana de Direitos Humanos assinada 

pelo Brasil, rechaçando a manutenção de leis que impeçam a investigação e persecução penal 

dos responsáveis pelo cometimento de graves violações aos direitos humanos.  

Diante do impasse decisório entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, em 2014 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 320/DF. A propositura visou a provocação do 

Supremo Tribunal Federal para se posicionar diante do descaso do Estado brasileiro em dar 

cumprimento às determinações contidas na sentença proferida pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso Gomes Lund. Até a data da conclusão da presente dissertação o caso 

se encontrava em andamento constando em sua movimentação “conclusos ao Relator” após 

manifestações de amicus curiae.  

Sendo assim, o STF terá uma nova oportunidade de analisar a Lei de Anistia e suas 

aplicações sobre crimes de graves violações de direitos humanos cometidos por agentes 

públicos, de modo especial, poderá ainda analisar a aplicação da Lei da Anistia aos autores de 

crimes continuados ou permanentes, considerando a data limite no ano de 1979 para concessão 

da anistia.  

 

 

4.2 LEI Nº 6.683/79: ACORDO POLÍTICO E COMPROMISSO CONSTITUCIONAL 

 

 

Um dos pontos de importante abordagem quanto a Lei da Anistia é a questão do “acordo 

político”. Isso porque a Lei da Anistia entendida como objeto de um acordo político infringe 

claramente a integridade, os direitos e garantias fundamentais preceituados na Constituição de 
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1988 e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, além da Convenção Interamericana sem 

prejuízo de outros conteúdos normativos.  

A ideia da Lei nº 6.683/79 como um “acordo político” realizado na época do regime 

ditatorial brasileiro mostra a existência de problemas históricos, problemas de legitimidade e 

problemas de possibilidade, uma vez que o parlamento brasileiro se encontrava sob constantes 

ameaças e intervenções, não havia uma oposição política significativa e ao “acordo” foi 

possível afastar garantias fundamentais (MEYER, 2012, p. 1). 

No julgamento da ADPF nº 153/DF a Lei nº 6.683/79 foi considerada como um acordo 

aprovado pelo poder legislativo, sendo assim, argumentou-se que nem mesmo para reparar as 

iniquidades flagrantes cometidas durante o regime o Tribunal poderia avançar sobre a 

competência constitucional do poder legislativo. Tal argumento se mostra incoerente com a 

postura decisória do Tribunal em sua jurisprudência, ademais, soluções embasadas em 

compromissos políticos firmados pelo legislativo, devem ser o mais transparente possíveis, 

nesse sentido, “por mais que se divirja a respeito do significado de uma anistia, todos 

concordam que direitos fundamentais devem ser respeitados, ainda mais quando é o próprio 

Estado que se permite violá-los” (MEYER, 2012, p. 80). 

Um suposto “acordo político” não pode ser fundamento de justificação e legitimação da 

Lei de Anistia, isso porque tal “acordo” estaria infringindo os direitos fundamentais causando 

ameaça de lesão aos direitos em nome de uma transição conciliada com base em determinados 

“compromissos”, que seriam na verdade, imposições dos ocupantes do poder político. Portanto, 

diferente daquilo que muito se aduz, a anistia não teve bases que permitam afirmar que se tratou 

de um acordo de “mão dupla” ou uma “anistia reciproca”. 

É possível afirmar que nenhum genuíno “acordo político” teve possibilidade de 

ocorrência, visto que não houve uma negociação, mas uma imposição à força de um projeto de 

anistia (autoanistia) unilateralmente desenvolvido. Ainda que tivesse sido possível afirmar 

qualquer “acordo político”, ele não teria prevalência sobre os direitos e garantias fundamentais 

e sobre os direitos humanos que devem ser observados como condição de legitimidade das 

decisões políticas (caráter universalista de um sistema alicerçado em direitos básicos), 

conforme visto no estudo da teoria de Dworkin nos capítulos anteriores dessa dissertação.  

Colocar a anistia como esquecimento para “ambos os lados” e não reconhecer e corrigir 

os erros cometidos no passado não parece auxiliar na consolidação democrática, pois deixar o 

passado fora de exame não demonstra qualquer compromisso real com o processo de 

aprendizagem sobre as possibilidades do retorno no futuro de práticas antidemocráticas e 

violadoras de direitos.  
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Os compromissos constitucionais com governo limitado, Estado de Direito e com os 

direitos e garantias fundamentais se mostram condições de possibilidade e limites para que 

qualquer acordo político ou compromisso político, em um sentido mais geral, possa ser não 

somente legitimado, mas legítimo em conteúdo conforme o projeto democrático.   

 

 

4.3 RESPONSABILIDADE DE CORREÇÃO: APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ERROS 

INSTITUCIONAIS E A LEI Nº 6.683/79 

 

Um dos problemas prementes envolvendo a Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79) têm sido a 

questão da compatibilização da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF, em face do controle de 

constitucionalidade, com a decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

na decisão diante do caso “Gomes Lund”, observado o controle de convencionalidade.  

Esse problema se mostra em voga principalmente quando observado que o Supremo 

Tribunal Federal encontra-se diante da necessidade de julgar uma nova propositura de Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental, não a ADPF nº 153/DF diretamente, mas da 

ADPF nº 320/DF, que lhe permitirá uma revisão de posicionamento quanto à Lei da Anistia e 

quanto aos seus precedentes. A decisão proferida em 2010 com a ADPF nº 153/DF poderá ser 

revista, assim como entendimento do Tribunal sobre o tema.   

Teorias de prevalência e/ou diálogos entre decisões de diferentes tribunais do mundo 

sobre questões e desafios constitucionais – p.ex. fenômeno do “transconstituionalismo” 

apontado por Marcelo Neves (2014) – são mencionadas como possíveis soluções para o 

impasse. O “modelo de articulação” – Vicki Jackson (2010) – também pode ser aduzido como 

uma possibilidade teórica de entrelaçamento das decisões de diferentes Tribunais de diferentes 

instâncias em diferentes partes do globo, mas que não aponta para a vinculação ou prevalência, 

porém para fontes de “interlocução” para reflexões institucionais comparativas.  

Diante do desenvolvimento das questões e problemas quando à Lei da Anistia nos 

últimos anos, considerados os principais casos e julgamentos envolvendo o assunto, foi possível 

observar que os crimes de desaparecimento forçado ou sequestro podem ser configurados e 

continuam a ser perpetrados, de modo que não cabem meras presunções em tentativas de dar 

fim a esse grave fato através do esquecimento, impunidade e descaso por parte do Estado. Deve 

haver a investigação e esclarecimento dos fatos para a adequada responsabilização, prestação 
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de contas às famílias e cumprimento de atitudes compatíveis, principalmente, com os 

fundamentos da Constituição de 1988 e com os direitos humanos pelo Estado brasileiro.  

Muitas vezes as abordagens teóricas que acabam focando a tensão entre o direito interno 

(nacional) e direito internacional, deixam de lado importantes aspectos teóricos quanto aos 

mecanismos de decisão, de erro e correção da jurisdição nacional. Esse tipo de análise dos 

referidos mecanismos de decisão parece mais interessante no sentido que, Cortes 

Internacionais, assim como os legislativos e Tribunais dos Estados não estão a salvo do erro. 

Sendo assim, propor a solução teórica como adoção de certos argumentos ou de uma ou de 

outra postura de determinadas Cortes ou Tribunais em certos julgados contingenciais pode 

auxiliar (e muito, vale frisar) na abertura discursiva, democrática e participativa das Cortes e 

Tribunais 136 , mas tal abordagem não parece ser sempre uma solução teórica altamente 

promissora e coerente para justificação das decisões nacionais ou internacionais. Assim, essa 

não parece ser a solução teórica mais adequada de fundo ao apontar apenas para o diálogo e 

observação mútua de decisões de instituições variadas, essa opção não parece mostrar e 

trabalhar centralmente o caminho de construção de uma resposta adequada conforme os casos 

ou aquilo que a pretensão de correção no direito requer. Essa resposta correta para determinados 

casos nem sempre, ou quase nunca, estará completamente ou parcialmente pronta de antemão 

nos precedentes de um ou outro julgado ao redor do mundo.  

Quanto à ADPF nº 153/DF, restou demonstrada a completa ausência de integridade por 

parte do Supremo Tribunal Federal em relação aos seus próprios julgados (MEYER, 2012). 

Entende-se aqui que o melhor caminho teórico a ser trilhado passa por essa análise quanto à 

integridade e correção das decisões e dos precedentes do Tribunal, conforme tentou-se indicar 

pela teoria dos erros institucionais.  

Considerada a necessidade de prevalência da resposta correta, no âmbito interno 

inclusive, além das exigências de acesso à justiça, memória e verdade trabalhadas a fundo pela 

justiça de transição, uma adequada teoria da do direito e da decisão deve ser alicerçada em uma 

matriz filosófica que permita uma fundamentação moral normativa das obrigações, decisões e 

instituições. Algumas críticas apontam que a teoria da integridade não tem a capacidade de 

apresentar soluções para casos limites, visto que seria uma teoria aplicável somente em uma 

comunidade de princípio sólida e com promissora construção política e jurisprudencial (nos 

moldes do Estados Unidos da América – contexto estadunidense). Contudo tais críticas não são 

frutíferas, pois Dworkin busca desenvolver uma teoria não provinciana e com referencial 

																																																								
136 Considerado inclusive o fenômeno da globalização e advento da “Era Pós-Nacional”. 	
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dotado de pretensão universal, que possa abranger a correção de erros em situações “limites” e 

“não limites”, em casos “difíceis” e “não difíceis”, já que uma comunidade democrática é 

construída em princípios e valores por seus membros, não existindo uma comunidade “perfeita” 

ou “imperfeita” de antemão para aplicação da integridade.  

O Brasil mesmo com sua jovem Constituição vigente desde 1988 e curto período 

temporal na produção das suas últimas decisões institucionais, após a fase de redemocratização 

e superados os longos anos de ditadura militar, vem dando continuidade na constante 

construção da comunidade (de princípios), de sua história institucional e da moralidade 

constitucional. Assim, é perfeitamente aplicável a teoria dos erros institucionais e teoria dos 

erros institucionais aos problemas envolvendo a Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79). Por mais que 

os erros venham a envolver a história institucional e a moralidade política, a teoria da 

integridade pode oferecer um núcleo normativo (“objetivo”) que visa a correção mesmo (e 

inclusive) nas chamadas “situações limites” através do igual respeito e igual consideração, 

noções e desenvolvimento argumentativo da dignidade humana e dos direitos humanos. 

Afirma-se aqui que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF foi um exemplo de erro 

institucional, visto que transgrediu os direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988 

– pela qual ele deveria zelar, diga-se de passagem –, violou a moralidade conforme a justiça e 

a integridade, criando um julgado ou precedente(s) totalmente incoerente e incompatível com 

sua jurisprudência (vislumbrada como uma construção o tanto quanto possível de um conjunto 

coerente de princípios), não observou o referencial normativo do igual respeito e igual 

consideração para correção, desprezando a noção de dignidade humana (que tem um valor 

objetivo independente) e o desenvolvimento argumentativo dos direitos humanos.  

Por fim, é imprescindível ressaltar que, por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha 

amplas condições institucionais de realizar as correções normativas quanto aos problemas da 

Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79), em nada isso retira a obrigação moral (político-jurídica) que a 

instituição do poder legislativo tem (igualmente) em realizar essa correção. É uma lastima que 

muitos trabalhos acadêmicos e doutrinários envolvendo o caso da Anistia após o período de 

ditadura militar, venham retratar com afinco possíveis medidas de correção a partir do controle 

de constitucionalidade e de convencionalidade (atuação judicial de Cortes e Tribunais), mas 

não mencionam sequer uma ressalva sobre a igual responsabilidade legislativa na correção 

desses problemas frente ao compromisso democrático das instituições legislativas e judiciárias 

com a comunidade. Na teoria dworkiana tanto o judiciário quanto (e precipuamente) o 

legislativo detém obrigações de observação dos princípios e da integridade.  
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O legislativo brasileiro também como guardião da Constituição de 1988 e instituição 

que deve se guiar pela integridade legislativa e deve observar as questões que possibilitam e 

legitimam decisões políticas tem a responsabilidade de solucionar as incompatibilidades da Lei 

da Anistia (Lei nº 6.683/79) com a Constituição no que tange a dignidade humana e os direitos 

fundamentais.  
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CONCLUSÃO  
 

 

A presente dissertação buscou desenvolver uma perspectiva teórica sobre a teoria dos 

erros institucionais conforme a teoria da integridade de Ronald Dworkin. Ao final, diante das 

principais questões suscitadas no inicio do trabalho é possível elaborar alguns esboços de 

respostas possíveis.  

Foram desenvolvidos os principais elementos da teoria da integridade e os pontos 

cruciais para a realização da adjudicação e argumentação jurídica conforme a integridade. 

Diante da exigência de consistência excessivamente forte na teoria geral e permissão da 

consideração de alguma parte da história institucional como um erro, foi vista a primeira parte 

da teoria dos erros institucionais e exposta a distinção entre a autoridade específica de qualquer 

evento institucional da força gravitacional, além da distinção entre erros enraizados e erros 

passíveis de correção. Conforme a segunda parte da teoria dos erros institucionais foi apontado 

o embasamento para possível demonstração argumentativa que a existência e o reconhecimento 

de erros reforça a coerência de um modo mais amplo conforme a exigência de equidade. Em 

seguida foram apontados os parâmetros de correção dos erros institucionais visando a questão 

sobre a objetividade no direito e reponsabilidade institucional do apontamento e da correção, 

sendo que essa responsabilidade pode se estender aos poderes executivo, legislativo e 

judiciário.  

O erro institucional pode ser considerado e configurado a partir da observação das 

decisões que são tomadas pelas instituições. É possível se falar em “erro institucional” quando 

não é observado um referencial normativo (e moral) que as decisões institucionais deveriam 

observar. Esse referencial normativo é um tipo de “pré-condição” com a qual, de certo modo, 

todos podem concordar (possibilita a ideias de coautoria), o que leva as decisões a terem um 

“peso”. No caso da integridade o referencial e peso é identificado com a noção de “igual 

respeito e igual consideração”. Isso influencia na autoridade e legitimidade das instituições e 

de suas decisões, pois não há possibilidade de afirmar que as instituições e suas decisões 

possam ser dotadas de autoridade e legitimidade se não obtiverem em suas justificações a 

observância do “peso normativo” que um referencial possa sustentar.  

De acordo com a teoria da integridade e seu núcleo normativo o direito possui um certo 

grau de objetividade, já que a integridade junto da equidade e da justiça auxilia nas soluções 

das decisões ao possibilitar o desenvolvimento da ideia de igual respeito e consideração e 
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viabilizar que o direito seja visto como institucionalmente alicerçado em um conjunto coerente 

de princípios (ponto de vista ‘distal’ – do todo), que é base para a construção argumentativa da 

resposta correta de cada caso (ponto de vista ‘local’).  

Para Dworkin a relação entre direito e moral é uma relação de derivação, o direito é um 

ramo da moralidade política, que por sua vez, é um ramo da moral. Através do prisma da 

institucionalização é possível que se possa distinguir e não confundir os campos da moral e do 

direito, esse ponto remonta a importância da ligação entre prática e teoria, ou seja, de uma teoria 

do direito que possa ser vista de modo complementar com uma teoria da decisão e vice-versa.  

A teoria dworkiana traça não somente uma proposta diferenciada sobre a concepção do 

direito, mas também sobre o modo como as instituições devem decidir. A postura que a 

equidade requer é alcançada com base no conjunto coerente de princípios, que permite 

justificação coesa das decisões (pautadas por argumentos de princípio). O igual respeito e igual 

consideração devidamente observado justifica mecanismos cada vez mais participativos e 

inclusivos na via institucional para a tomada de decisões, permitindo uma participação mais 

significativa dos cidadãos em impacto e influência, além da consideração igual de todas as 

pessoas não somente de forma numérica.  

Por fim, partindo do pressuposto teórico foi proposta uma breve abordagem sobre o 

emblemático caso brasileiro da Anistia concedida através da Lei nº 6.683/79 e dos julgamentos 

em âmbito nacional e internacional sobre essa lei, de modo central a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF, o caso “Gomes Lund” e de modo 

adjacente outros possíveis julgamentos em casos que possam ser correlacionados, permitindo 

concluir que a manutenção dos problemas levantados com a Lei da Anistia (aplicação da Lei 

da Anistia de 1979 às graves violações de direitos humanos perpetradas no contexto da ditadura 

de 1964) e decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153/DF constituem 

erros institucionais passíveis  de correção pelo poder judiciário e/ou pelo poder legislativo, 

conforme o estudo da teoria da integridade e de modo pormenorizado, da teoria dos erros 

institucionais.  
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