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EPÍGRAFE

Nem neste mundo nem fora dele, nada é possível
pensar que possa ser considerado como bom sem
limitação, a não ser uma só coisa: uma boa
vontade.
Kant. Fundamentação da Metafísica dos
Costumes e Outros Escritos
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo abordar o tema decisão judicial. As mudanças
advindas do cenário pós-segunda guerra mundial proporcionaram o desenvolvimento de
diversas perspectivas teóricas diferentes, todas principalmente focadas em responder uma
pergunta: como decidir? A resposta para essa pergunta, entretanto, possui duas partes:
uma, como se decide; outra, como se justifica a decisão. Buscando responder a ambas as
perguntas, desenvolvemos o presente trabalho a partir tanto do paradigma discursivoargumentativo (presente no chamado nível argumentativo), quanto do paradigma
filosófico no âmbito teórico pós-Heidegger-Gadamer (descrito no nível hermenêutico).
Ao final, foram desenvolvidas Diretrizes para a construção da Resposta
Hermeneuticamente Adequada à Constituição, e Critérios para sua explicitação.

Palavras-chave: decisão judicial; fundamentação; constitucionalismo; democracia
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ABSTRACT
This paper aims to address the issue of judicial decision. The changes arising from the
post-World War II scenario provided the development of several different theoretical
perspectives, all mainly focused on answering a question: how to decide? The answer to
this question, however, has two parts: one, how it is decided; Other, how the decision is
justified. In order to answer both questions, we have developed the present work from
both the discursive-argumentative paradigm (present at the so-called argumentative
level) and from the philosophical paradigm in the post-Heidegger-Gadamer theoretical
framework (described at the hermeneutic level). In the end, guidelines were developed
for the construction of the Hermeneutically Adequate Response to the Constitution, and
Criteria for its Explicitation.

Keywords: judicial decision; Grounds; constitutionalism; democracy

8

SOMMARIO
Questo studio si propone di affrontare il problema decisione del tribunale. I cambiamenti
derivanti dalla scenario post-seconda guerra mondiale previsto lo sviluppo di diverse
prospettive teoriche diverse, il tutto principalmente focalizzati su rispondere a una
domanda: come decidere? La risposta a questa domanda, però, ha due parti: una per
decidere; altri, come è decisione giustificata. Cerco di rispondere a entrambe le
domande, abbiamo sviluppato questo lavoro sia dal paradigma discorsivo e polemico
(presente nel cosiddetto livello argomentativo), come il paradigma filosofico nel quadro
teorico post-Heidegger-Gadamer (descritto nel piano ermeneutico). Alla fine, le linee
guida sono state sviluppate per la costruzione di risposta ermeneuticamente corretta alla
Costituzione, e criteri per la sua spiegazione.

Parole chiave: decisione del tribunale; motivi; costituzionalismo; democrazia
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