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RESUMO

As presentes reflexões tiveram por objetivo promover, através da Crítica 
Hermenêutica do Direito, uma espécie de des-cobrimento/desentranhamento daquilo 
que tendencialmente encobrimos. Como na metáfora do palimpsesto, de Streck, 
objetiva-se descascar as capas de sentido sedimentadas, tornando visível, assim, o modo 
solipsista/essencialista que domina a interpretação/aplicação do direito. Afinal, 
mergulhados na mais profunda inautenticidade do ser, a maioria dos juristas permanece 
reféns do “monastério dos sábios” e, por isso, não vivem como si mesmo, mas vivem 
exclusivamente como o senso comum teórico diz que eles têm que viver. Assim, 
estritamente considerado, pode-se dizer que, na realidade, mal vivem ou, quando vivem, 
permanecem presos numa perturbadora e alienante estabilização ontológica. Diante 
disso, o trabalho propõe uma radical ruptura paradigmática, através do método 
fenomenológico-hermenêutico a fim de que, com isso, aquilo que está encoberto possa 
se mostrar. Não se trata de promover apenas uma “descrição daquilo que é dado”, mas, 
também, de promover uma supressão dos encobrimentos que, por estarem 
sedimentados, acabam provocando uma “tranquilidade tentadora”. Assim, nossa tarefa 
passa a ser, neste trabalho, a de denunciar – constantemente – a tradição inautêntica que 
domina o imaginário gnosiológico dos juristas, mormente no campo do processo penal. 
Revisitando Platão, Aristóteles, Descartes e Kant através de uma leitura heideggeriana-
gadameriana, o presente trabalho objetiva denunciar, também, que a maioria das 
posturas ditas “rupturais”, no direito, têm se mostrado, na verdade, como (re)adaptações 
do velho, sendo possível verificar – a partir de uma des-leitura-reveladora – os vários 
princípios epocais que perpassam pela história da filosofia. Daí a explicação sobre o 
porquê a maioria teorias dominantes no direito, sobretudo no campo do processo penal, 
já têm nascidos superadas. Por fim, critica-se fortemente as “mixagens teoréticas”, 
demonstrando que é impossível servir a vários senhores da ciência ao mesmo tempo, 
bem como é impossível lançar mão (somente) das partes que interessam de cada 
paradigma, descartando aquelas que não interessam.

PALAVRAS-CHAVE: Paradigmas Filosóficos, Fenomenologia Hermenêutica, 

Mixagens Teoréticas, Metafísica, Processo Penal.



ABSTRACT

The current reflection had the aim to promote through the Law Hermeneutical Critics a 
kind of discovery/disemboweling of that we tendentiously cover-up. As in palimpsest 
metaphor it aims to peel the sedimented sense covers enabling visible, this way, the 
solipsistic/essentialist that dominates the law interpretation/application.After all 
submerged in the deepest inauthenticity of being, the law specialists remains hostage of 
the and so they do not live as themselves but  exclusively as the theoretical common 
sense tells as they have to live. So strictly considered it is possible to say that in reality 
barely live or when they live remain tied in in a disturber and alienating ontological 
stabilization.Towards this, the work proposes a radical paradigmatic disruption through 
the phenomenological-hermeneutic  method in order to reveal what is cover up.It is not 
about to promote only a “description of what is given” but also to promote a 
suppression of the cover ups that to be sedimented end causing a tempting 
tranquility.This way our task it becomes in this work to denounce –constantly- 
inauthentic tradition  that dominates the gnosiological imaginary of the law specialists 
especially in de criminal proceedings field. Revisiting Platão, Aristóteles, Descartes and 
Kant through a heideggerian-gadamerian reading, the current work aims to denounce 
also that the most of the postures said as of disruption in the law field it has been shown 
indeed as (re)adaptations of the old being possible to check athwart of a revealing new 
reading of many epochal principles that permeates the philosophy history. Therefrom 
the explanation about the about the reasons of the most of dominant law theories, above 
all in criminal proceedings field, they are born overcome. Lastly criticizes tightly the 
“theoretic mixes” showing that it is impossible to serve to many masters of science at 
the same time just like it is impossible to resort of the part that interest each paradigm 
discarding those that do not interest.

Keywords: Philosophical Paradigms, Hermeneutic Phenomenology, Theoretic Mixes, 
Metaphysics, Criminal Proceedings.
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