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RESUMO

A presente tese volta-se para a análise do papel da ciência jurídica na mediação entre a
democracia e o poder exercido pelo Judiciário. Assim, pretende-se analisar a tensão existente
entre a discricionariedade judicial e o princípio democrático. Esta investigação se vale das
orientações teórico-filosóficas que alicerçam e sustentam a teoria crítica em virtude do afã de
rejeitar uma produção apenas intelectual e voltar-se para uma atuação teórico-prática capaz de
contribuir efetivamente para a alteração social. Nesse sentido, os esforços teórico-epistêmicos
de Jürgen Habermas e Lenio Streck foram fundamentais para identificar os problemas da
ciência jurídica, de sua crise paradigmatica, da ausência de uma teoria da decisão jurídica nas
diversas formas de positivism jurídico, os limites de uma jurisdição constituicional e os
caminhos para a formulação de uma teoria da decisão legítima. As inovações próprias de
Jürgen Habermas permitem identificar com clareza a diferença de sua produção das de seus
antecessores. Entre as diversas novidades empreendidas pelo filósofo alemão, chamam a
atenção: a utilização da noção de giro linguístico, que permitiu a superação do esgotado do
paradigma da filosofia da consciência; a criação do conceito de racionalidade comunicativa e
de seu potencial emancipatório; a reconstrução da ciência jurídica a partir da tensão
fundamental entre facticidade e validade; e a discussão da legitimidade do Direito por meio de
sua teoria discursiva procedimental. Lenio Streck, por sua vez, é o responsável por
empreender uma verdadeira autópsia da ciência jurídica com o intuito de desvelar o déficit
paradigmático que vivenciamos. Heiddeger, Gadamer e Ronald Dworkin foram conjugados e
reinterpretados para empreender a Crítica Hermenêutica do Direito de Streck, que consiste em
negar a tese de que o Direito é o que os tribunais dizem que é. Nesse sentido, evidencia-se a
necessidade do controle do sujeito da modernidade por meio de um constrangimento
epistemológico. Assim, o uso retórico dos princípios (pamprincipiologismo) e a forma como a
jurisprudência utiliza a concepção de proporcionalidade de Robert Alexy são denunciados
para se evitar um terreno fértil para a atuação solipsista por parte do julgador.
Consequentemente, a tese da resposta correta mostra-se como a única alternativa para uma
prática jurídica que deseja superar a discricionariedade judicial típica das diversas espécies de
positivismo jurídico e blindar o Direto de seus predadores externos como a moral, a política e
a economia, tornando-o efetivamente autônomo. Esses questionamentos permitem
compreender a importância da legitimidade para o Direito moderno e a forma como os

7

tribunais devem atuar. A formulação de uma Teoria da Decisão legítima não pode prescindir
da determinação da maneira como um Tribunal Constitucional deve decidir. Também não
pode se furtar a estabelecer as bases para a inclusão dos indivíduos no procedimento
democrático a partir de uma jurisdição constitucional agressiva, assim como deve exigir
discursos de aplicação e fundamentação das decisões jurídicas. Por fim, foi explorada a
aliança estratégica entre a hermenêutica filosófica capitaneada por Streck e a proposta
procedimental de Jürgen Habermas a fim de demonstrar que essa simbiose se faz necessária
para fundamentar uma Teoria da Decisão Jurídica legítima.

Palavras-chave: Democracia; Habermas; Teoria Crítica; Teoria da Decisão Judicial; Streck.
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ABSTRACT

This thesis analyzes the role of legal science in the mediating between democracy and the
power exercised by the Judiciary. Thus, the aim is to analyze the tension between judicial
discretion and the democratic principle. This research is based on the theoreticalphilosophical orientations that underpin and support the critical theory by virtue of the desire
to reject only intellectual production and return to a theoretical and practical action capable
of effectively contributing to social change. In this sense, the theoretical-epistemic efforts of
Jürgen Habermas and Lenio Streck were fundamental to identify the problems of legal
science, its paradigmatic crisis, the absence of a theory of legal decision in the various forms
of legal positivism, the limits of a constitutional jurisdiction and the ways to formulate a
theory of legitimate decision. Jürgen Habermas's own innovations allow him to clearly
identify the difference of his production from those of his predecessors. Among the various
novelties undertaken by the German philosopher, some draw attention: the use of the notion
of linguistic turn, which allowed the overcoming of the exhausted philosophy of consciousness
paradigm; the creation of the concept of communicative rationality and its emancipatory
potential; the reconstruction of legal science from the fundamental tension between facticity
and validity; and the discussion of the legitimacy of law through its procedural discursive
theory. Lenio Streck, in turn, is responsible for undertaking a true autopsy of legal science in
order to unveil the paradigmatic deficit that we experience. Heiddeger, Gadamer, and Ronald
Dworkin were combined and reinterpreted to undertake Streck's Hermeneutics Critique of the
Law, that consist in denying the thesis that law is what the courts say it is. In this sense, the
need to control the Modern subject is evidenced by an epistemological constraint. Thus, the
rhetorical use of principles (pamprincipiologism) and the way in which the Courts use the
conception of proportionality of Robert Alexy are denounced to avoid a fertile ground for the
solipsistic action by judges. Consequently, the Dworkin's "right answer" thesis appears as the
only alternative to a legal practice that wishes to overcome the judicial discretion typical of
the various kinds of legal positivism and to shield the Law from its external predators as
morality, politics and the economy, making it effectively autonomous. These questions allow
us to understand the importance of legitimacy for modern law and how courts should act. TA
legitimate Theory of Decision cannot fail to determine how a Constitutional Court should
decide. Nor can it evade to establish the bases for the inclusion of individuals in the
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democratic procedure from an aggressive constitutional jurisdiction, as well as it must
demand discourses of application and justification of juridical decisions. Finally, the
strategic alliance between the philosophical hermeneutics headed by Streck and the
procedural proposal of Jürgen Habermas was explored in order to demonstrate that this
symbiosis is necessary to support a legitimate Theory of Juridical Decision.

Keywords: Critical Theory; Discretionary power; Judicial Decision Theory; Jürgen
Habermas; Legal Hermeneutics; Lenio Streck; Rule of Law.
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