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RESUMO 

 

 

Os conceitos de Moral, Ética, Direito e o Papel do Poder Judiciário, investigados na filosofia 
prática de Immanuel Kant, são aqui apresentados como conceitos por ele deduzidos a partir de 
suas ideias cardinais, sendo a principal, talvez, a teoria do Imperativo Categórico, que 
desemboca nas discussões sobre a razão e o agir. Estas ideias, então, cruzadas com outros 
pensadores, em especial F. Hegel e H. Kelsen, que contribuíram em suas obras para a questão 
da construção do Estado, e principalmente do Estado Juiz, balizam este estudo que pretende 
questionar qual posicionamento deve o Poder Judiciário adotar quando enfrenta as questões 
relacionadas a teoria do mínimo ético de G. Jellinek. Quando falamos em Direito e Moral 
entramos num campo bastante polêmico. Há distinções entre ambos, porém essa diferença nem 
sempre é nítida. De fato a maior polêmica acerca do conceito de Direito encontra-se 
precisamente na sua relação com a Moral. Muitos autores identificam duas posições: a 
positivista e a não positivista. Na primeira, constata-se uma verdadeira separação, isto é, o 
conceito de Direito deve ser elaborado sem qualquer elemento Moral pois não existe uma 
conexão necessária entre ambos conceitos, ou seja, entre o que o Direito dispõe, ordena e o 
dever ser. No segundo plano teórico constata-se o vínculo entre o Direito e a Moral, tendo em 
vista que o conceito de Direito deve ser elaborado com elementos morais. Finalmente, a Ética 
traduz um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros 
homens, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Mas várias 
discussões abordam o entendimento de que a ética não é apenas a valoração das condutas 
humanas, pois corresponde à escolha por parte de uma sociedade acerca de uma diretriz 
obrigatória para seus membros, e a falha na convicção subjetiva individual da obrigatoriedade 
da adesão àquela determinada norma vai gerar a necessidade da sociedade sair em busca da 
materialização do direito nos tribunais, na pessoa do juiz. Assim, nesta linha, subsiste a 
discussão de se o Poder Judiciário pode atuar propositivamente quando enxergar que a 
sociedade está ultrapassando os limites garantidos por uma ordem jurídica, quando observamos 
a epistemologia da explosão litigiosa em que estamos mergulhados, o que pretendemos, então, 
sugerir neste estudo, quais medidas podem ser abordadas para garantia do mínimo ético. 
 
Palavras-chave: Moral. Ética. Direito. Imperativo Categórico. Mínimo ético. Poder Judiciário. 



ABSTRACT 

 

 

The concepts of Moral, Ethics, Law and the Role of the Judiciary Institutions, investigated in 
the practical philosophy from Immanuel Kant, are presented here as concepts deduced from his 
cardinal ideas, the main one being, perhaps, the theory of the Categorical Imperative, that leads 
to discussions about reason and action. These ideas, then, crossed with other philosophers, in 
particular F. Hegel and H. Kelsen, who contributed on their investigations to the question 
related the construction of the State, and mainly of the State Judge, guide this study that intends 
the question about which position should the Courts adopt when facing issues related to G. 
Jellinek's theory of ethical minimum. When we talk about Law and Morals, we enter a very 
controversial field. There are distinctions between the two, but this difference is not always 
clear. In fact, the biggest controversy about the concept of Law remains precisely in its relations 
with Moral. Many authors identify two positions: the positivist and the non-positivist. In the 
first, there is a real separation, that is, the concept of Law must be elaborated without any Moral 
elements, because there is no necessary connection between both concepts, it means that 
between wich Law has, orders and the duty to be. In the second theoretical plan, there is a link 
between Law and Morality, considering that the concept of Law must be elaborated with moral 
elements. Finally, Ethics translates a set of values that guide man's behavior towards other men, 
it means, it is the way that man should behave in his social environment. But several discussions 
address the understanding that ethics is not just the valuation of human conduct, as it 
corresponds to a society's choice of a mandatory guideline for its members, and the failure in 
the individual subjective conviction of the obligation to adhere to that determined rule, will 
generate the needs for society go out to get the materialization of the law in the courts, 
represented by the judge. Thus, at this time, remains the discussion of whether the Judiciary 
can act purposefully when it sees that society is exceeding the limits guaranteed by a legal order, 
extrapolating these limits when we observe the epistemology of the litigious explosion in which 
we are immersed, which we intend suggest on this study what measures can be approached to 
guarantee the ethical minimum. 
 
Keywords: Moral. Ethic. Law. Categorical imperative. Ethical Minimum. Judicial Institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Adentrar no âmbito das teorias da filosofia moral, da ética e do direito, e sua intricada 

relação ao longo da formação da sociedade é sempre uma experiência arriscada. Estabelecer as 

relações das duas primeiras com a segunda, e seu papel na manutenção da ordem na sociedade 

sob os conceitos da moralidade e da ética, que formou a história de uma coletividade, via 

aplicação do direito não é tarefa fácil, e atrai muitas críticas relacionadas ao dogmatismo, que 

quer ver afastadas estas influências da ciência jurídica. 

 A fundamentação deste trabalho, para abordar o tema da moral, da ética e do direito, 

perpassará pelos os ensinamentos de Kant, que entende que “a maior perfeição de um ser 

humano é realizar seu dever a partir do dever (para que a lei seja não apenas a regra, como 

também o estímulo de suas ações)”. A primeira vista, isso se assemelha a uma estrita obrigação 

e o princípio do dever parece prescrever com a precisão e o rigor de uma lei, não apenas a 

legalidade, mas também a moralidade com que todo agir humano deve se pautar, ou seja, a 

disposição para manter-se dentro do mínimo ético reconhecido por aquela sociedade. Na sua 

obra Kant procurou identificar o juízo sintético a priori universal (o princípio supremo da 

moralidade), segundo ao qual toda ação humana deve se submeter: o imperativo categórico, é 

o dever de toda pessoa agir conforme princípios dos quais considera que seriam benéficos caso 

fossem seguidos por todos os seres humanos. Afirmando que é necessário tomar decisões como 

um ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas, mas a sociedade moderna não tem 

se pautado nestas premissas, o que tem provocado uma alta litigiosidade nos tribunais dos dias 

atuais. 

Neste sentido, pretende este trabalho demonstrar que há um ideal jurídico que deve ser 

reconhecido, seja este nomeado como um imperativo jurídico categórico, que deve ser 

respeitado justo porque é um imperativo, ainda que seja necessária a imposição da ética 

normatizada. Ou ainda que seja este ideal jurídico classificado como um mínimo ético, ele deve 

ser perseguido no Estado de Direito, mesmo que necessária seja a intervenção no suposto 

Estado Democrático de Direito, para permitir o equilíbrio social, quando se percebem verdades 

que orbitam este Estado, e que terminam por desvirtuar a linha democrática ética que dele se 

espera. Nesta esteira, a Filosofia do Direito servirá como matriz para expor o tema da formação 

da sociedade, sua evolução, e a formatação de um mínimo ético dentro do Estado de Direito, 

onde estudaremos campos práticos de problemas enfrentados pelo Poder Judiciário. A função  

prática  da  Filosofia  do  Direito pode ser entendida como aquela que pretende  ensinar  e  
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preparar  o  reconhecimento positivo do ideal jurídico, assim, faremos uma exposição do tema 

para abordar uma maneira de, através da metodologia de observação de estudos quantitativos 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os Relatórios Justiça em Números, sobre a quantidade 

de processos existentes no país, utilizando então uma análise qualitativa desde dados, para 

propor um papel para os tribunais que vão além da seu atributo de somente interferir se 

provocados, partindo do pensamento acerca da Moral, Ética e Direito, segundo as filosofias de 

Immanuel Kant, as teorias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e a formação do Estado, ainda 

utilizando-se das afirmações da obra de Hans Kelsen sobre a formação do Direito, e da teoria 

do mínimo ético de Georg Jellinek, para, ao final expor, com base nos conceitos que 

construíram o Estado Democrático de Direito moderno, a hipótese busca verificar qual é o papel 

do Poder Judiciário na estabilização das relações sociais conflituosas. Ou seja, até onde podem 

os tribunais interferir na garantia de um mínimo ético, que seguramente tem origem na 

formação histórica da sociedade contemporânea, sem sofrer as críticas do ativismo e a pressão 

da não atuação, senão quando chamado a pacificar o conflito. 

Nesta esteira, a teoria do mínimo ético tem como expoente o teórico do Estado Georg 

Jellinek. O autor sustenta na sua teoria a concepção social da Ética, que define o direito por sua 

função de conservação. Esta teoria é inspirada na teoria orgânica, de modo tal que todas as 

funções orgânicas “têm um fim em relação ao todo, e o todo, por sua vez, tem relações definidas 

para com suas partes”. Enfim, sob o ponto de vista objetivo, o direito representa as condições 

de conservação da sociedade, na medida em que essas condições possam depender da vontade 

humana baseada em sua moral individual. Jellinek afirma que o direito é oferecido como uma 

concretização indispensável: primeiro, para preservação da comunidade; segundo, para 

conquista de fins éticos. Assim, é inquestionável que a proteção e conservação (e mesmo dentro 

de limites estreitos do direito) dos bens e interesses humanos por meio de ações ou omissões 

são fins que correspondem à Lei. 

O motivo que justifica esta pesquisa, que pode até ser considerada na contramão da 

ciência jurídica contemporânea, envolvida pelo discurso de um necessário respeito à 

legislação positivada e a um suposto Estado de Direito materializado no Poder Judiciário, que 

deve ser livre das influências de julgamentos morais, é a possibilidade de contribuição para 

esclarecimento do senso comum, que, não afeito às investigações dos princípios das coisas, 

atribui à ganancia e a insanidade dos homens a causa do excesso de conflitos da atualidade, 

para a qual Kant sugeriria uma investigação da Razão pura que, muito provavelmente, 

afastaria qualquer suspeita de desajuste patológico dos litigantes contemporâneos, e 

demonstraria a causa verdadeira de suas nefastas ações contra o mínimo ético que se esperaria 
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da sociedade que os cerca, qual seja, o uso das suas faculdades racionais muito para fins 

particulares e egoísticos de alguns homens (e corporações), e pouco ou nenhuma ação a favor 

do respeito a ética da e/ou para a coletividade. De fato, verificaremos que existem alguns 

seguimentos da sociedade brasileira, em especial grupamentos econômicos formados pelos 

bancos e pelas empresas de telefonia, que agem infringindo regras importantes na relação com 

a própria sociedade que, talvez, precisem de um tratamento especial do Poder judiciário com 

base em uma ética aplicada no tratamento dos processos judiciais contendo estes atores, para 

diminuição do excesso de litigiosidade provocado por estes seguimentos, que abarrota os 

tribunais com processos que repetem os mesmos objetos litigiosos classificados como “mera 

falha do serviço”. O elemento aqui é um mínimo ético que se espera ver garantido pela ordem 

jurídica, materializada nos tribunais, o interesse imediato é, através de pesquisa filosófica 

explicativa, associada a uma análise qualiquantitativa dos relatórios numéricos do CNJ, 

investigar o que é conforme e como deve ser o comportamento destes atores, relacionados 

com a Moral, a Ética e o Direito. Assim, em Kant encontraremos os fundamentos da ideia do 

imperativo categórico e sua função e, ainda, a teoria da universalidade das ações humanas, e 

sua aplicabilidade pelos tribunais para conter a explosão da litigiosidade, tema que 

observaremos as suas peculiaridades em capítulo específico. 

Por fim, observaremos que o Poder Judiciário precisa de reposicionamento. 

Entenderemos como funciona hoje, que tipos de conflitos estão sendo postos para pacificação, 

para realização do Estado moral moderno, com base nas normas postas por esta mesma 

sociedade em que vivemos. Assim, a proposta passará por uma atuação dos tribunais que requer 

propositividade como modelo, demonstrando a necessidade de aprofundarmos no campo da 

teoria do direito a ideia de responsabilidade preventiva, onde todos somos responsáveis por 

todos, num sistema jurídico que se fundamenta na existência de um mínimo ético, conforme a 

teoria de Georg Jellinek. O Poder Judiciário, deve ter por finalidade a conservação social, nos 

moldes de um imperativo categórico jurídico, para conservar a destinação ética do direito, 

atuando dentro de limites estabelecidos, mas para acrescer bens e interesses humanos a sua 

tutelas, a partir de ações e abstenções dos indivíduos, que na atualidade precisam do controle 

judicial para manutenção da ordem legal na sociedade e para a sociedade, pois a alta 

litigiosidade dos conflitos sociais levados a pacificação nos tribunais demonstrará que poucos 

“atores sociais” são responsáveis por um número gigantesco de processos judiciais, que 

desviam o Poder Judiciário de uma atuação mais célere e que atenda aos anseios de justiça da 

sociedade. 
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CAPÍTULO 1 - DIREITO E MORAL NO CONTEXTO DO PENSAME NTO 

KANTIANO 

 

 

1.1. ÉTICA, MORAL E DIREITO 

 

 

Este Capítulo introdutório tem como preocupação central estudar os desdobramentos 

reflexivos que correspondem aos pontos mais relevantes da investigação de Immanuel Kant 

sobre a moralidade. A teorização do filosofo do criticismo, mesmo nos tempos atuais se revela 

uma importante fonte de instigação sobre a moral e, ainda, corresponde a uma fundamentação 

contemporânea para a compreensão dos pressupostos das construções jurídicas que influem nas 

decisões promanadas no âmbito do nosso Poder Judiciário e dos seus efeitos jurídicos e sociais. 

Os estudos jurídicos modernos dominantemente têm duas linhas especiais de evolução 

para discutir a origem das normas e seus efeitos aplicativos: a teoria de Immanuel Kant, e a 

realizada nos compêndios jurídicos no formato do pensamento de Hans Kelsen e as teorias 

sociológicas que evoluem em diversas linhas do pensamento, com significativos efeitos, 

principalmente na hermenêutica jurídica. 

O pensamento de Kant parte do pressuposto que o direito é a realização do imperativo 

ético, também reconhecido na literatura jurídica como imperativo categórico, traduzido na 

linguagem de Kelsen como norma fundamental, ou pressuposto ético que perpassa a ordem 

jurídica, mas não é a ordem jurídica. 

Os pensadores comprometidos com a sociologia do direito não exatamente fazem essa 

construção, mas principalmente admitem que a realização normativa evolui das circunstâncias 

e das variáveis dominantes no fato social. No entanto, toda a literatura jurídica moderna trabalha 

com a questão dos indicadores de correspondência entre a ética e a moral, pré estabelecendo 

por conseguinte que a construção ética influi sobre a construção moral, assim como, influi sobre 

a construção jurídica, não exatamente como ocorre com a moral, porque comportamentos 

diversos na sociedade tem grandeza e dimensão moral, mas nem sempre têm a sua exata 

correspondência na construção das leis. 

Neste embate de significados Adela Cortina traz definições importantes. A Ética seria 

a disciplina filosófica que se ocupa da intricada dimensão da vida humana, que é a moralidade 

(CORTINA, 2015, p. 9). Neste contexto o fenômeno da moral foi interpretado de diferentes 

maneiras ao longo da história, dando lugar a outros tantos sistemas éticos. É Nesse sentido que 
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Cortina defende que é preciso falar de “éticas”, no plural, mais que “Ética”. Não obstante, a 

existência de uma pluralidade de enfoques do que a autora define como Filosofia Moral, 

constitui um fator de enriquecimento que nos ajuda a não perder de vista a riqueza e a 

pluralidade das realidades humanas. 

Nesta linha da abordagem de Cortina, temos o conceito do termo “ética” como aquele 

que se refere à filosofia moral, isto é, ao saber que reflete sobre a dimensão da ação humana, 

enquanto que “moral” denota os diferentes códigos morais concretos. Assim, a moral responde 

à pergunta “O que devemos fazer?” e a ética, “Por que devemos?” fazer algo, ou agir, desta ou 

daquela maneira. 

A moral, então, é um saber que oferece orientações para ações em casos concretos, 

enquanto a ética é normativa em sentido indireto, pois não tem uma incidência direta na vida 

cotidiana, quer apenas esclarecer reflexivamente o campo da moral. Hoje fazem parte da 

filosofia prática a ética ou filosofia moral, a filosofia política, a filosofia do direito e a reflexão 

filosófica sobre a religião em perspectiva ética. 

Outro ponto importante na tentativa de explicar as dimensões hermenêuticas da Ética 

e da Moral, segundo Cortina, está alicerçado na ideia da tripla função a que se presta a ética: 

em primeiro lugar ela serve para esclarecer o que é a moral e quais são seus traços específicos; 

também tem a função de fundamentar a moralidade, ou seja, procurar averiguar quais são as 

razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos de viver moralmente; e finalmente 

serve para aplicar aos diferentes âmbitos da vida social os resultados obtidos nas duas primeiras 

funções, de maneira que se adote uma moral crítica em vez da subserviência a um código. As 

ideias de Cortina, então, apresentam linhas fundamentais dessas três tarefas, a partir de uma 

perspectiva comprometida com a razão prática. Uma razão interessada em que se consiga o bem 

de todas e de cada uma das pessoas, entendido por muitos pensadores do tema, de modo plural, 

em âmbito de justiça. 

A respeito da proposição kantiana, destacamos que ele construiu sua teoria moral 

direcionando sua hipótese no sentido de que, para agir moralmente e fazer a coisa certa o 

indivíduo terá que pôr de lado suas inclinações, centrando a sua atenção em leis universalizáveis 

e impessoais. Nesse sentido, adentrando as considerações que cruzam a moral com a ética, 

podemos dizer, então, que o caminho para se descobrir o que devemos fazer para agir 

moralmente passa pela ética. 

Mas o que é a ética, e qual seu papel, que é frequentemente debatido filosoficamente, 

sem que se lhe haja dado até hoje uma definição que lhe pacifique as controvérsias? Arriscamos 

argumentar: a ética é o caminho para que o agir moral seja difundido, nesta ou naquela 
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sociedade constituída sob determinado culturalismo dela própria, sem que lhe seja necessário 

positivar a moral daquela sociedade, ou como se positivado em uma lei (ordenamento jurídico) 

estivesse o agir moral que se espera dos indivíduos daquela sociedade. No entanto, é no desvio 

de finalidade do agir moral esperado pela sociedade que surge o direito, como imperativo 

jurídico a ser imposto para ordenar as relações sociais. 

Ainda sobre as ideias kantianas, ele faz uma separação conceitual entre moral e ética 

e, também, entre esses conceitos e o conceito de direito, que teve como propósito a investigação 

da sua realização prática, ou seja, mediante investigação do uso que todo indivíduo racional faz 

do seu arbítrio. Este uso racional individual do arbítrio poderá ser tanto interno quanto externo, 

ou seja, numa relação de todo indivíduo racional consigo mesmo e com outros, de modo que, 

na busca de apresentar o conceito de ética, na linha do pensamento formulado por Kant, 

podemos apresentar a “ética como a ciência das leis da liberdade” (TERRA, 2004, p. 21). 

Deste modo, dentro da Filosofia do Direito, podemos dizer que a ética se realiza como 

direito como sendo um pressuposto da coerência normativa da ordem jurídica, o que significa, 

que nenhuma ordem jurídica pode conviver com duas éticas, o que provocaria, é claro, a sua 

desagregação. Mas, a moral ela tem uma dimensão extensiva de tal forma que em muitas 

circunstâncias ela pode estar como direito no contexto jurídico da ordem, mas em outras tantas 

circunstâncias ela está apenas como diretriz da ordem social1. 

A esse respeito, na tentativa de explicar estas interrelações entre estes conceitos, 

Miguel Reale, no seu livro Lições Preliminares de Direito, constrói uma teoria de significativa 

importância para os estudos que buscam relacionar ética, moral e direito, trata-se da Teoria 

Tridimensional do Direito, que consegue articular epistemologicamente os três elementos que 

confluem para a construção do direito, nesta linha não priorizando nem a ética, nem a moral, 

na construção da norma, ou mais especificamente da lei, o autor prioriza a relação Fato, Valor 

e Norma, onde estariam implícitos tanto no fato quanto no valor, a ética e a moral (REALE, 

2002, p. 65). 

Neste sentido, Reale reconhece, então, que o direito é uma construção dos valores 

éticos e morais que determinam a sua constituição. Por esta razão, ele entende que o fenômeno 

jurídico consagra o fato, o valor e a norma, sendo, todavia, importante mostrar o valor enquanto 

pressuposto de percepção do mundo e das relações sociais, e que é ele [o valor] que preside o 

aperfeiçoamento do direito, razão pela qual na construção do direito nem sempre os significados 

 
1 Há várias normas jurídicas que tem origem na moral, por exemplo o assédio às mulheres. A lei da palmada é 
uma regra originada na moral. A sedução era crime penal, e virou uma prática moral coibida, mas não um problema 
penal. O adultério tinha muito mais a natureza moral do que de crime, como o era punido com tipificação penal. 
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valorativos são idênticos, exigindo uma acomodação de princípios ou a fixação de determinados 

princípios na lei, em relação a outros que podem ser desprezados. 

Apreendendo todas esta ideias desta espinhosa discussão, na contemporaneidade, 

entendemos que a ética não é apenas a valoração das condutas humanas, pois corresponde, na 

verdade, à escolha por parte da sociedade de uma diretriz obrigatória para seus membros. Ou 

seja, diz respeito a uma seleção axiológica das condutas desejadas por determinado aglomerado 

humano com base eu sua cultura. O direito, por sua vez, é um dos campos de conhecimento 

decorrentes da ética e, ao tratar-se de um fenômeno cultural indissociável da convivência entre 

os indivíduos, encontra-se permeável aos fatos humanos, pois os valoriza juridicamente na 

construção de suas normas. 

Enfim, tanto o Direito como a Moral são regras sociais que regulam o comportamento 

do Homem em sociedade, definem um conceito de comportamento que é considerado certo e 

adequado e os que não se enquadram neste modelo de comportamento tido como contrário a 

regra sofrerão algum tipo de reprovação por parte da sociedade. 

 

 

1.2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA MORAL 

 
 
 

Quanto a teoria moral de Kant, é de se destacar o seu maior contraponto, nas teorias de 

David Hume (1711/1776)2, filósofo e historiador, que viveu na Escócia e se tornou célebre por 

seu empirismo radical e seu ceticismo filosófico. O seu principal livro é Tratado da Natureza 

Humana onde fica visível uma influência de John Locke, René Descartes e Thomas Hobbes, o 

que demonstra que não necessariamente teve o seu pensamento influenciado pelo absolutismo 

de Hobbes ou pelas aberturas liberais do pensamento de Locke, assim como não há evidências 

de que a influência do conhecimento de matemática e de física de Descartes tenha sobre ele 

influído na construção de seu pensamento. 

Para entender a abordagem de David Hume sobre Immanuel Kant, observa-se que ele 

desenvolveu uma teoria sobre a moral, que contrasta com às posições kantianas, principalmente 

porque ele priorizou a ideia de senso comum que Kant não explorou como um princípio 

importante. Para Kant a razão não define quais devem ser os objetivos, restringindo-se a um 

 
2 Filósofo, historiador e ensaísta britânico nascido na Escócia, conhecido por seu empirismo radical e seu ceticismo 
filosófico. Ver a obra: HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. 
Trad. Jose Oscar de Almeida Marques. UNESP. São Paulo. 2004. 
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papel “instrumental” da ação humana, em vez disso, a razão te diz o que você deve fazer, dados 

os objetivos que você já estabeleceu. Enfim, dizer que a razão é puramente instrumental, 

significa dizer que ela é simplesmente um instrumento que ajuda o ser humano a atingir 

objetivos que foram determinados por outra coisa diferente da razão. Daí a importância da ideia 

de senso comum, que pode ser elaborada compreendendo-se as ações humanas como o 

resultado de crenças e desejos gerais baseados na experiência e no saber científico, que 

questiona a metafísica (domínio onde não há experimentação). 

Assim, para fazer o contraponto, vejamos o que argumentava Hume sobre o papel da 

razão. Ele discorreu sobre o contributo da razão para as nossas ações no Tratado da natureza 

humana (1738), onde sustenta que a “razão é e deve ser a escrava das paixões”. Hume exprime 

a mesma ideia numa de suas citações mais difundidas na literatura sobre o tema das paixões, na 

seguinte passagem: Não é contrário à razão preferir a destruição do mundo a arranhar o meu 

dedo […] Isto é tão pouco contrário à razão como preferir um bem reconhecidamente menor a 

um bem maior, e ter pelo primeiro uma afeição mais intensa do que pelo segundo. Nesta linha 

de pensamento é que se exprime a noção de Hume, que defende que as ações humanas nunca 

derivam apenas da razão, mas sim elas têm uma fonte não racional, um propósito ou uma 

inclinação. 

Kant rejeita essa ideia de que a razão é puramente instrumental, o que significa que o 

direito não é uma mera instrumentalidade, mas uma realização ética. A teoria moral de Kant 

afasta esta posição de Hume: segundo Kant, apenas por vezes é verdadeiro que as ações são 

produzidas pelas crenças e desejos não racionais do agente. Ou seja, Kant defende que isso só 

acontece quando agimos por “inclinação”. Entretanto, quando agimos por dever – quando as 

nossas ações são guiadas por normas elas podem ter consequências jurídicas que refletem na 

sua negação em sanções ou punições, sendo que, quando elas têm uma punição exclusivamente 

moral a punição é difusa, é uma rejeição do grupo social. 

Para Kant, quando agimos temos em mente um fim e meios para atingir o resultado. Já 

Hume pensava que a razão determina apenas os meios, mas não o fim, o que significa que o 

direito enquanto norma escrita é apenas o meio para se alcançar um fim. Ocorre, todavia, que 

esses meios devem ser lícitos porque se forem uma prática ilícita divergente do dever prescrito, 

haverá de ter uma sanção aplicada por uma autoridade judicial. 

A. L. Machado Neto, no seu livro sobre Compendio de Introdução a Ciência do Direito, 

explicitando esta construção acerca da sanção, elaborada à luz do pensamento de Hans Kelsen 

(teórico a quem dedicaremos uma parte deste trabalho mais adiante), estabelece que: dado ilícito 

(não prestação do dever) deve ser a sanção pelo Juiz (reconhecido como funcionário judiciário 
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obrigado) (MACHADO NETO, 1987, p. 408), e neste sentido é que Kant faz a construção 

racional de efeitos jurídicos como um meio de orientação da conduta humana, tanto quanto a 

moral. Neste contexto, não propriamente se distância de David Hume, porque não há como 

desconhecer que o ilícito, ele será sempre e necessariamente uma negação do senso comum. 

Vale também sublinhar que a ideia do dever já funciona, em si mesma, como o 

conceito de uma coação do arbítrio livre pela autoridade da lei, coação que pode ser exterior 

(Direito) ou autocoação (Ética); contudo, porque os homens são assaz ímpios para seguirem 

os ditames da lei moral, necessitam, embora com desgosto, de uma sentença categórica que 

determine o dever incondicionado, determinação essa que é representada mediante o 

Imperativo Categórico, que será explorado mais adiante. 

 

 

1.3 MORALIDADE, LIBERDADE, DEVER E LEGALIDADE 

 

 

O homem goza de uma peculiaridade na sua determinação, pois, embora o arbítrio 

humano seja sem dúvida afetado pelos impulsos, contudo, não é por eles determinado. Ou 

seja, com efeito, o homem goza de uma faculdade que pode lhe permitir ser determinado às 

ações por uma vontade pura. Portanto, não é o arbítrio humano puro por si, totalmente 

independente do hábito racional adquirido. No entanto, tem a possibilidade de se determinar 

e às suas ações mediante máximas autônomas, e, pois, mediante leis da liberdade. 

Assim, a ética conduz necessariamente a questões que forçam a faculdade de julgar 

a decidir como uma máxima geral deve ser aplicada aos casos particulares, isto é, “a trazer 

para esses casos uma máxima que os subordine” (DELBOS, 1969, p. 580). Para se alcançar 

melhor compreensão desse ponto de vista, vale por em relevo a visão kantiana da liberdade e 

das leis que lhe dizem respeito: 

 
“Estas leis da liberdade, diferentemente das leis da natureza, chamam-se morais. Se 
afectam apenas acções meramente externas e a sua conformidade com a lei, dizem-
se jurídicas; mas se exigem também que elas próprias (as leis) devam ser os 
fundamentos de determinação das acções, então são éticas, e diz-se: que a 
coincidência com as primeiras é a legalidade, a coincidência com as segundas, a 
moralidade da acção. A liberdade a que se referem as primeiras leis só pode ser a 
liberdade no uso externo do arbítrio, mas aquela a que se referem as últimas pode 
ser a liberdade tanto no uso externo como interno do arbítrio, enquanto é 
determinado por leis da razão.” (KANT, MC I, 2004, p.18).3 

 
3 As fontes referentes às obras de Kant citadas no texto se encontram sob uma forma abreviada, e serão usadas 
para identificar especificamente uma determinada obra, quando for necessário. Por exemplo, FMC corresponde a 
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Apreendendo o pensamento de Kant, então, leis da liberdade, portanto, chamam-se 

morais; mas, se essas leis afetam apenas ações dadas externamente em conformidade com 

uma lei da liberdade, delas dizem-se leis jurídicas; contudo, se afetam ações que determinam 

tanto externamente quanto internamente pela lei em si mesma, como único fundamento da 

ação, então se diz que são leis éticas; de modo que a coincidência com as primeiras leis mostra 

a legalidade de uma ação, ao passo que uma ação dada pelas leis éticas é uma ação que contém 

moralidade. 

Recorrendo as ideias de Adela Cortina, ela explica que “embora moralidade refira-

se muitas vezes a algum código moral concreto” (CORTINA, 2015, p. 7), por exemplo quando 

se diz ‘duvido da moralidade de seus atos ou fulano é um defensor da moralidade e dos bons 

costumes’, o termo pode ter outros significados e aplicações. Moralidade serve para distinguir 

de legalidade e de religiosidade, referindo-se à dimensão moral da vida humana, a essa forma 

comum das ações humanas para além das diversas morais concretas, isto é, independente dos 

conteúdos morais. Por isso existe a distinção em relação à legalidade referida à lei e à 

religiosidade referida ao sagrado. 

Segundo Cortina uma das aplicações importantes para a moralidade é como aptidão 

para a solução pacífica dos conflitos. Nos países democráticos abre-se a perspectiva de pensar 

a moral no âmbito social. Por isso, defende a autora que a moralidade é um problema que 

pertence mais à filosofia política. Não faltam indícios para essa perspectiva a partir do 

conceito de “reino de fins” de Kant e de “vontade geral” em Rousseau. Cortina ainda se apoia 

nas ideias de G. H. Mead, que propõe a categoria de “reconhecimento recíproco”4 como 

central para a compreensão da moralidade e como base para a solução dos conflitos na 

sociedade. 

Neste contexto, todas essas propostas que tentam explicar ou encontrar uma 

definição para o que é moralidade, e resultam da hermenêutica que está unida à virada 

linguística, que pretende determinar a concepção de moralidade, a partir da linguagem, são 

sinais da intersubjetividade defendida por Mead. Portanto, a moralidade está situada na 

solução dos conflitos de ação, através do diálogo, impondo limites à vontade e a liberdade. 

 
Fundamentação da metafísica dos costumes; CFJ a Crítica da Faculdade de Julgar. A informação completa de 
cada edição consultada pode ser recuperada no Capítulo das referências. 
4 George H. Mead. psicólogo norte-americano, defende a gênese social da identidade e vê a evolução moral da 
sociedade na luta por reconhecimento. Mead (1993) aprofunda o olhar intersubjetivista, defendendo a existência 
de um diálogo interno (entre impulsos individuais e a cultura internalizada), e investiga a importância das normas 
morais nas relações humanas. De acordo com ele, nas interações sociais, ocorrem conflitos entre o "eu", a "cultura" 
e os "outros", por meio dos quais indivíduos e sociedade desenvolver-se-iam moralmente. Mead também embasa 
a ideia de reconhecimento em três tipos de relação: as primárias (guiadas pelo amor), as jurídicas (pautadas por 
leis) e a esfera do trabalho (na qual os indivíduos poderiam mostrar-se valiosos para a coletividade). 
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Assim, a vontade, enquanto é determinada por leis da Razão, vale-se exclusivamente 

da liberdade do arbítrio no seu uso externo no que tange a ações dadas por legalidade, 

enquanto nas ações éticas, a vontade se vale da liberdade do arbítrio tanto do uso externo 

quanto interno. Dessa forma, tal dedução justifica a assertiva que fizemos anteriormente, de 

que tanto a Ética quanto o Direito se encontram inseridas num conceito maior que é o de 

moral, e apenas o uso interno ou externo da liberdade do arbítrio é que distingue ações 

jurídicas das éticas, portanto, unicamente pelos móbiles, de acordo com Kant, pois, na Ética 

“o móbil é o próprio dever” (TERRA, 2004, p.14). 

 
“quanto aos móbiles, a legislação pode ser diferente (embora, no tocante à acção 
que a converte em dever, possa concordar com outra legislação, por exemplo, as 
acções podem ser externas em todos os casos). A legislação que faz de uma acção 
um dever e desse dever, ao mesmo tempo, um móbil, é ética. Mas a que não inclui 
o último na lei e, portanto, admite ainda outro móbil distinto da própria idéia do 
dever, é jurídica. Quanto à última, facilmente se vê que estes móbiles, distintos da 
idéia do dever, se devem extrair dos fundamentos patológicos da determinação do 
arbítrio, das inclinações e aversões e, entre estas, das últimas, porque tem de ser 
uma legislação que coaja, não um engodo que atraia.” (KANT, MC I, 2004, p.23). 

 
São os móbiles das ações, portanto, que determinam as distintas classificações das 

‘legislações’ e, assim, a legislação que faz de uma ação um dever e desse mesmo dever, ao 

mesmo tempo, um móbil, é uma legislação ética. Por sua vez, enquanto a legislação que não 

inclui como seu um móbil de dever, mas somente “móbiles que determinam o arbítrio de 

maneira patológica” (TERRA, 2004, p. 14), portanto, inclinações e aversões, é uma legislação 

simplesmente jurídica. Assim sendo, uma legislação jurídica tem de ser uma legislação que 

coaja, exatamente para cercear ou reprimir as influências patológicas das inclinações e 

aversões. Nesse sentido Kant explica que: 

 
“Os deveres consonantes com a legislação jurídica só podem ser externos, porque 
esta legislação não exige que a ideia do dever, que é interior, seja por si mesma 
fundamento de determinação do arbítrio do agente e, visto que ela carece ainda de 
um móbil adequado para a lei, só pode associar móbiles externos à lei. Pelo 
contrário, a legislação ética converte também em deveres acções internas, mas sem 
exclusão das externas, antes afecta tudo o que é dever em geral. Mas justamente 
porque a legislação ética inclui na sua lei o móbil interno da açção (a idéia do dever), 
cuja determinação não  pode de modo algum desembocar na legislação externa, a 
legislação ética não pode ser externa (nem sequer a de uma vontade divina), embora 
na sua legislação admita como móbiles deveres que, enquanto deveres, radicam 
noutra legislação, isto é, numa legislação externa.” (KANT, MC I, 2004, p.24). 

 
A situação do dever como móbile para as legislações irá determinar sua classificação 

entre ética e jurídica, pois os deveres conformes com a última se encontram expostos 

externamente, portanto, mediante uma legislação também externa, uma vez que o jurídico não 

exige que a ideia do dever, que, como ideia, é sempre interna, seja fundamento determinante 
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do arbítrio do agente, podendo o ser tão somente o ditame da lei externa, que se constituirá, 

assim, num dever jurídico. Por seu turno, o dever exposto numa norma ética obrigatoriamente 

deve ser interno, a despeito de não excluir a possibilidade de ser posto também externamente. 

No entanto, porque a norma ética inclui o próprio móbil interno da ação, ou seja, a 

ideia do dever cuja determinação não pode de modo algum desembocar na legislação externa, 

uma tal legislação não pode ser externa, sob pena de heteronomia. Esse é um princípio que 

Kant rejeita, portanto, nem mesmo uma vontade divina poderia impor um comportamento 

ético, embora, como dito, uma autêntica ‘legislação’ ética admita também como móbiles 

deveres que, enquanto deveres éticos, possam também radicar noutra legislação, qual seja, 

numa legislação jurídica, por exemplo, ou mesmo, numa legislação de uma vontade divina. 

 
“Donde se infere que todos os deveres, simplesmente por serem deveres, pertencem 
à ética; mas nem por isso a sua legislação está sempre contida na ética, antes a de 
muitos reside fora dela. Ordena, pois, a ética que eu cumpra o compromisso 
contraído num contrato, embora a outra parte não possa de imediato a tal obrigar-
me: mas vai buscar à doutrina do direito, como dados, a lei (pacta sunt servanda) e 
o dever a ela correspondente. Portanto, a legislação de que as promessas aceites se 
hão-de cumprir não reside na ética, mas no Ius. A ética ensina só que, mesmo que 
se suprimisse o móbil que a legislação jurídica associa àquele dever, isto é, a 
coacção externa, a simples idéia do dever basta já como móbil.” (KANT, MC I, 
2004, p.24). 

 
Assim, todos os deveres são, antes de tudo, deveres éticos; contudo, nem sempre a 

legislação que os contêm estará abrangida pela ética. Ao contrário, as legislações de muitos 

deveres éticos se encontram fora de uma tal legislação formal. Como no exemplo de Kant, a 

ética ordena que se cumpram os contratos, porque, de acordo com o princípio de tratar a 

humanidade apenas como um fim, “a vítima não pode compartilhar o fim daquele que quebra 

promessas” (HARE, 2003, p. 210); porém, sem a lei jurídica inexistiria coerção externa, e a 

ética não poderia, de imediato, obrigar ao compromisso contraído, pois essa coerção só pode 

ser encontrada na lei jurídica pacta sunt servanda, que inclui o dever correspondente àquela 

normatividade ética. 

Portanto, a legislação que contém uma determinação para o cumprimento de 

promessas será encontrada no Ius, não na Ética. A Ética ensina, no entanto, que, ainda que 

não existisse coerção possível, mediante a legislação jurídica associada àquele dever, isto é, 

ainda que inexistisse qualquer possibilidade de determinação externa do arbítrio, mediante 

coerção, a simples ideia do dever bastaria como móbil para a determinação da vontade no 

sentido do seu cumprimento. Em outras palavras, como assevera Kant, bastaria o dever de 

virtude. 
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“Pois, se assim não fosse, e se a própria legislação não fosse jurídica nem, portanto, 
fosse um autêntico dever jurídico o que dela emana (diferentemente do dever de 
virtude), classificar-se-ia a fidelidade (conforme com a promessa num contrato) 
entre as acções de benevolência e na obrigação para com elas; o que de nenhum 
modo deve acontecer. Cumprir as promessas não é um dever virtuoso, mas um dever 
jurídico, a cujo cumprimento podemos ser coagidos. Mas cumpri-lo também quando 
não há que recear coacção alguma é uma acção virtuosa (prova de virtude). Portanto, 
a doutrina do direito e a doutrina da virtude não se distinguem tanto pelos seus 
diferentes deveres quanto pela diferença de legislação, que associa um ou outro 
móbil à lei.” (KANT, MC I, 2004, p.24). 

 
Assim, a doutrina da virtude, a saber, a ética, e a doutrina do direito não se distinguem 

tanto por conterem diferentes deveres, mas antes pela diferença de legislação de uma e outra, 

que associa um ou outro móbil ao dever. Enquanto a ética associa a determinação da vontade 

unicamente ao móbil da virtude, o Direito afeta o arbítrio porque tem como móbil também a 

possibilidade do uso da força externamente. Por essa dedução, pode-se inferir que a divisão 

da Metafísica dos costumes em doutrina do Direito e doutrina da Virtude, bem como a divisão 

da Razão Prática em ciência Ética e Jurídica, dá-se para que não se atribua à competência de 

uma doutrina Ética e, pois, entre as ações de benevolência, a fidelidade (conforme com a 

promessa num contrato), pois que máximas de fidelidade são, com efeito, do campo de uma 

doutrina do Direito e não da Virtude. Portanto, segundo Kant, necessária a divisão de sua 

investigação em duas partes, a saber, Metafísica dos costumes – Parte I – Princípios 

Metafísicos da Doutrina do Direito, e Metafísica dos costumes – Parte II – Princípios 

Metafísicos da Doutrina da Virtude. 

 
“A legislação ética (possam embora os deveres ser também exteriores) é aquela que 
não pode ser exterior; a jurídica é a que também pode ser exterior. Assim, cumprir 
a promessa correspondente a um contrato é um dever externo; mas o mandamento 
de o fazer só porque é dever, sem ter em conta nenhum outro móbil, pertence apenas 
à legislação interior. Portanto, a obrigação não pertence à ética como um tipo 
particular de dever (um tipo particular de acções a que estamos obrigados) – pois é 
um dever exterior, tanto na ética como no direito – mas porque a legislação, no caso 
aduzido, é interior e não pode ter nenhum legislador externo.” (KANT, MC I, 2004, 
p.25). 

 
A ética, portanto, jamais poderá ser exterior, embora possa conter também deveres 

manifestados exteriormente, enquanto jurídica é a legislação que também poderá ser exterior, 

uma vez que, em sendo a origem do dever unicamente uma ideia, primeiramente essa ideia 

tem que ser dada no mundo interno ao agente. Portanto, o cumprimento de uma promessa 

manifesta em um contrato é um dever externo, embora o mandamento de o fazer só porque é 

um dever, sem ter em conta nenhuma coação, pertence apenas à ‘legislação’ interior e, 

portanto, à ética, pois “o princípio que leva a uma certa ação é a própria lei” (TERRA, 2004, 

p.14). 
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Assim, o conceito de obrigação não pertence à Ética como um tipo particular de 

dever, como um tipo particular de ações a que estamos obrigados, mas sim unicamente a uma 

legislação jurídica porque, embora a ética comporte também existência de um dever exterior 

como o do atendimento de uma promessa, enquanto obrigação contratual, ela pertence à 

doutrina do Direito, pois à ética não admite legislador externo. 

 

“É justamente por esta razão que os deveres de benevolência se incluem na ética, 
embora sejam deveres exteriores (obrigações referidas a acções externas): a sua 
legislação só pode ser interna. – tem a ética, sem dúvida, os seus deveres peculiares 
(por exemplo, os deveres para consigo mesmo), mas tem também deveres comuns 
com o direito, embora não o modo de obrigação. Realizar acções simplesmente 
porque são deveres e converter em móbil suficiente do arbítrio o princípio do 
próprio dever, venha este donde vier, é o peculiar da legislação ética. Há, pois, 
muitos deveres éticos directos, mas a legislação interior faz também de todos os 
restantes deveres éticos indiretos.” (KANT, MC I, 2004, p.25). 

 
Em síntese, a ética tem também deveres comuns com o Direito, embora não no modo 

de obrigação como este; e, justamente por isso, os deveres de benevolência se incluem na 

ética, enquanto sejam deveres exteriores e, portanto, obrigações referidas a ações externas, 

contudo, a sua legislação só pode ser interna, pois não há possibilidade alguma de coação para 

se praticar uma benevolência, sob pena de se aniquilar a própria ação como típica ação de 

benevolência. 

No modo de ver kantiano, quanto as noções éticas, embora possam ser realizadas 

também por dever externo, são aquelas que convertem o próprio dever no único móbil para 

sua realização, venha de onde vier o dever, mesmo de um ordenamento jurídico. Assim sendo, 

uma ação ética não considera para sua realização uma também possível coerção, mas tão-

somente o dever, de sorte que se pode considerar haver muitos deveres éticos diretos; no 

entanto, a ‘legislação’ interior faz também com que todos os demais deveres jurídicos sejam, 

antes, deveres éticos indiretos. 

Todo homem pode, sem dúvida, ser obrigado por outro a realizar ações que sirvam 

como meio para um fim daquele, mas nunca propor-se um fim, pois pode unicamente propor-

se algo como um fim. Porém, se esse algo que deve ser posto como fim subjetivo reside 

também nos conceitos da razão prática (moral), portanto, que deve ter, além do fundamento 

material, (ou seja, um fim que possa ser derivado dos impulsos sensíveis como o que contém 

o Direito), também um princípio formal de determinação do meu arbítrio, como o imperativo 

categórico. Então esse é o conceito de um fim que é em si mesmo um dever, e a doutrina do 

mesmo não pertencerá ao Direito, mas à ética, que é a única que compreende no seu conceito 

a autocoação segundo leis (morais). 
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“A ética pode, por esta razão, definir-se também como o sistema dos fins da razão 
pura prática. – Fim e dever assinalam a distinção entre as duas secções da doutrina 
geral dos costumes. O facto de a ética conter deveres, a cujo cumprimento não 
podemos por outros ser (fisicamente) obrigados, é apenas a consequência de ela ser 
uma doutrina dos fins, porque uma coacção dirigida a tê-los ou a propô-los se 
contradiz a si mesma.” (KANT, MC II, 2004, p.15). 

 
A ética é, portanto, uma doutrina dos fins da razão prática pura, e, já que fim e dever 

assinalam a distinção entre as duas seções da doutrina geral dos costumes, a doutrina dos 

deveres será, portanto, considerada por Kant, como a doutrina do Direito, e, em que pese ao 

fato de a ética conter também deveres como o Direito, ao cumprimento dos deveres éticos 

ninguém pode ser fisicamente coagido, uma vez que esses deveres postos pela ética se 

confundem com os fins que cada um se põe livremente. 

Contrariamente à ética cujos deveres são, ao mesmo tempo, fins que cada um se 

determina, os deveres do Direito são postos mediante coerção externa, e por isso este não se 

confunde com a ética. Por conseguinte, uma doutrina que buscasse coagir alguém a alcançar 

os fins que livremente estabelece para si mesmo seria contraditória, uma vez que “o homem 

não pode ser obrigado por nenhuma outra instância ou lei que não seja aquela apresentada a 

ele pela própria razão, única à qual pode e deve dar um livre assentimento. Toda interferência 

é um atentado injustificável à dignidade humana” (HERRERO, 1991, p.113). 

 

“De dois modos se pode pensar a relação de um fim com o dever: ou partindo do 
fim, descobrir a máxima das acções que são conformes ao dever, ou ao invés, 
partindo desta, descobrir o fim que é ao mesmo tempo dever. – A doutrina do direito 
segue o primeiro caminho. Deixa-se ao arbítrio de cada um decidir que fim se quer 
propor para a sua acção. Mas a máxima da mesma está determinada a priori: a saber, 
a máxima segundo a qual a liberdade do agente poderá coexistir com a liberdade de 
qualquer outro, segundo uma lei universal.” (KANT, MC II, 2004, p. 16). 

 
Segundo Kant, de dois modos se pode relacionar um fim com o dever: ou partindo do 

fim para buscar descobrir a máxima das ações que são conformes ao dever, ou, ao contrário, 

partindo da máxima da ação para descobrir o fim que é ao mesmo tempo dever. 

 

 

1.4 O IMPERATIVO CATEGÓRICO COMO PADRÃO DE CONDUTA 

 

 

Como vimos, David Hume defende que as condutas humanas nunca derivam apenas da 

razão, mas sim elas têm uma fonte não racional, um propósito ou uma inclinação. Em sua teoria, 

Hume afirma que a razão pode mostrar-nos que meios usar, dados os fins que almejamos. Por 
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exemplo, se quero ter saúde, a razão pode dizer-me que devo parar de fumar. Nesse caso, a 

razão fornece um imperativo que na sua forma é hipotético: diz que devo parar de fumar se 

quiser proteger a minha saúde. Hume, então, pensava que a razão não pode fazer mais do que 

isso, ou seja, levar a um propósito. 

 
“Como o homem é um ser dotado de razão e está continuamente em busca de uma 
felicidade que espera alcançar pela satisfação de alguma paixão ou sentimento, ele 
raramente age, fala ou pensa sem um propósito e uma intenção. Sempre tem em mira 
um objetivo, e por menos apropriados que sejam às vezes os meios que ele escolhe 
para atingir seus fins, nunca perde de vista um fim, e não irá desperdiçar seus 
pensamentos ou reflexões quando não espera colher deles alguma satisfação.” 
(HUME, 2004, p. 43) 

 

Todavia, Kant defendeu que a ética é um imperativo de conduta a partir da razão, assim 

como a moral enquanto direito, mas na sua pressuposição no ordenamento jurídico, 

(pressuposição jurídica) elas são hipotéticas, ou seja, podem se realizar ou não se realizar, sendo 

positivamente realizadas temos uma sanção premiada e socialmente reconhecida, mas se 

negativamente realizadas temos uma sanção punitiva. Assim, um agir que é errado, é errado, e 

ponto final. Portanto, na teoria kantiana, isso significa que as regras morais dizem “não faças 

x”, e não dizem “não faças x se o teu fim é y”. 

A respeito Kant sustenta que as regras morais enquanto imperativos categóricos, cuja 

realização institucional está na ordem jurídica, derivam da razão, mas a sua realização legal é a 

viabilização da sua dimensão hipotética. As regras morais que tomam a forma de imperativos 

categóricos descrevem o que temos de fazer, queiramos ou não fazê-lo. E os imperativos 

categóricos têm uma autoridade bastante diferente das nossas inclinações. Logo, Kant pensava 

que, quando agimos moralmente somos guiados pela razão e não pela inclinação. Nesse caso, 

a razão tem mais do que um papel puramente instrumental, ela é o pressuposto não apenas da 

estabilidade social, mas do cumprimento da ordem jurídica. Neste sentido o imperativo 

categórico se reveste de um caráter a priori: trata-se de algo que não deriva da experiência, mas 

sim da razão. 

Sob o prisma da compreensão kantiana, o a priori corresponde a tudo aquilo que é valido 

independentemente de qualquer condição ou imposição da experiência. É nesta linha de 

raciocínio que Hans Kelsen trabalhou no seu livro Teoria Pura do Direito a teoria da validez 

formal e material das normas, ou seja, a validez de uma norma depende da sua identidade de 

conteúdo ético em relação a outra norma, orientando seu pensamento para o a priori jurídico5. 

 
5 Apenas a título de introdução, visto que abordaremos estas ideias mais adiante, Kelsen aduz então a existência 
de uma norma fundamental, norma esta situada acima do sistema jurídico e que prescreve a atribuição de validade 
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É exatamente neste contexto que Kelsen vai desenvolver a teoria do ordenamento jurídico que 

apreciaremos em item subsequente. Importa acrescentar que, em conformidade com tal 

perspectiva, conclui-se que o imperativo de Kant poderia ser denominado o da moralidade, que 

se alinha com esta perspectiva. 

Regressando a ideia kantiana sobre os padrões de conduta, ele divide os imperativos, 

máximas de qualquer ação humana, em hipotéticos e categóricos. O imperativo é hipotético, 

quando a ação é apenas boa, como meio para se atingir algo mais, algum fim. O imperativo é 

categórico, quando representa uma ação como, objetivamente, necessária, sem relação com 

qualquer fim, ou seja, a ação é representada como boa em si mesma. Logo, o imperativo 

categórico é o critério objetivo da moralidade (HÖFFE, 1986, p. 141), e se articula, em quatro 

formulações, todas dirigidas à vontade do agente, que estabelecem máximas ou princípios 

subjetivos da ação, passíveis de generalização, ou seja, exclui, expressamente, a análise das 

consequências ou do bem-estar imediato da pessoa, pois antes visa o bem-estar dos outros. Kant 

faz a formulação geral do imperativo categórico nos seguintes termos: “Age segundo a máxima 

que possa simultaneamente fazer-se a si mesma lei universal”. (KANT, 1989, p. 80) 

1ª. Formulação – “age unicamente de acordo com a máxima que possa se tornar 

universal”. 

2ª formulação – “age como se a máxima da tua ação se devesse tornar por tua vontade 

uma Lei Universal da Natureza”. 

3ª formulação – “age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa, como 

na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e jamais como meio”. 

4ª formulação – “age segundo máximas que contenha simultaneamente em si a sua 

própria validade universal para todo o ser racional”. 

O imperativo categórico refere-se a máximas, ou seja, a princípios subjetivos da ação, 

que diferem de um indivíduo para outro, são princípios que o próprio sujeito reconhece como 

próprios e que contêm várias normas de orientação para a própria existência em termos pessoais 

e sociais (ex. eu ajo de determinada maneira e não de outra por princípio). As normas práticas 

são diversas de acordo com a situação e as possibilidades do sujeito, já que essas são também 

infinitas. Mesmo seguindo a mesma máxima, pode-se agir de forma diferente diante de 

situações que exigem a sua adoção. 

A fórmula racional adotada por Kant para resolver a questão da adequação das máximas 

ao dever, sem cair no dogmatismo ou no formalismo rígido, consiste no emprego da ideia da 

 
a esse mesmo ordenamento. Trata-se de uma norma pressuposta, assim, este é o contexto do a priori do raciocínio 
jurídico kelseniano. 
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razão prática e da autonomia. Autonomia consiste, como o próprio nome indica, na ação 

realizada de acordo com a lei elaborada pela própria vontade. Kant argumenta que sendo a lei 

moral, a única lei estabelecida pela consciência individual, ela será o princípio determinante da 

manifestação da autonomia. Encontra-se nessa categoria a fundamentação do conceito de 

liberdade: vontade livre é vontade submetida a leis morais, portanto, às leis que expressam a 

autonomia. O respeito ao dever, imposto pela lei da autonomia será então o único móbil da ação 

que não torna a vontade heterônoma, ou seja, determinada por fatores alheios ao agente. 

 O princípio da autonomia implica que se escolham somente aquelas máximas do nosso 

próprio querer que possam, simultaneamente, serem consideradas como lei universal, ou seja, 

de acordo com o imperativo categórico. A moralidade torna-se, assim, como a única condição 

que torna o homem um fim em si mesmo. O homem torna-se um fim em si mesmo quando 

participa no reino dos fins, cada homem é um fim nesse reino como um membro legislador. O 

homem é um membro legislador desse “reino” quando sua vontade é livre, ou seja, conforme 

uma lei universal e necessária que determina que o homem nunca seja tratado como meio e 

sempre como um fim em si mesmo. 

Como só a lei moral considera o homem como um fim em si mesmo, só em obediência 

a ela é que os homens podem coexistir livremente, na medida em que a liberdade de um encontra 

obstáculo na liberdade do outro em seu uso externo. A ausência de moralidade implica que cada 

um aja segundo suas próprias inclinações, pois o homem, além do mundo inteligível, faz parte 

também do mundo sensível, o que o torna suscetível a paixões e inclinações diversas, ou seja, 

segundo leis que não podem ser universalizáveis, por exemplo, mentir. É a possibilidade de 

coexistência em um “reino” em que todos são respeitados como fins em si mesmos que acaba 

produzindo no homem o interesse pela lei moral. E, por isso, a lei moral é a única lei que o 

homem pode produzir para si mesmo. 

Portanto, a heteronomia da vontade, a obediência não à lei moral, mas a determinações 

externas à nossa consciência, tem como consequência desconsiderar-se o homem como um fim 

em si mesmo, logo, não podendo ser universalizável, destruindo, assim, a igual liberdade de 

todos os homens. A autonomia da vontade, por outro lado, permite a liberdade de todos, 

entendida como coexistência, e, sendo assim, como obediência a uma lei que considera o outro 

como um fim em si e a não lhe fazer nada que não se deseje para si mesmo. 

Mas, veremos que este mudo kantiano, hoje, é uma utopia, pois as ações da sociedade 

moderna, notoriamente, esbarram na impossibilidade de universalização dos atuais padrões de 

conduta baseados nas inclinações que regem a vida das sociedades contemporâneas. 
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CAPÍTULO 2 - A TEORIA DA UNIVERSALIDADE NO PENSAMEN TO DE KANT 

 

 

2.1 O CRITÉRIO DA UNIVERSALIDADE EM KANT 

 

 

Nessa esteira, vamos tentar expor agora a ideia de Kant segundo a qual a razão, e não o 

desejo, determina o que está certo e o que está errado fazer. Nesse âmbito da discussão, não 

podemos esquecer que a lei moral (tal como a lei científica) terá de ser universal. Isso significa 

que o agir moral terá de incorporar uma máxima universalizável, para decidir se estará certo 

realizar uma determinada ação em particular. 

Kant defende que devemos perguntar-nos se queremos que a nossa máxima se torne 

uma lei universal, pois a universalidade é a base de todos os imperativos categóricos, de todas 

as prescrições morais. Para Kant, os atos morais podem ser universalizados, já os atos imorais 

não. Assim, podemos dizer que a teoria moral de Kant concilia a ideia de que os deveres morais 

são criações dos indivíduos e a visão de que a moral é universal, ou seja, é comum a todos. A 

ação correta é decidida pelo indivíduo, mas quando adota uma perspectiva universal. Em outras 

palavras ao abstrair seus interesses, a pessoa pensará como qualquer outra que também faça 

abstração dos seus próprios interesses, adotando, portanto, uma perspectiva universal para o 

agir. 

O modelo clássico de agir se apresenta ao verificarmos que qualquer pessoa que abstrai 

de seus interesses, e pensa imparcialmente, faria o mesmo no seguinte exemplo clássico da 

teoria kantiana: se um indivíduo deixa cair uma nota de 50, e outro que vê o episódio, agarra a 

nota e devolve-a pelo simples fato de que a nota pertence àquela pessoa, é honesto e agiu 

moralmente simplesmente por devolver os 50, sem esperar qualquer compensação; do 

contrário, se o agente esperava alguma recompensa, não há nada de ação moral, mas sim 

interesse. Nesse exemplo, repousa grande parte dos desajustes de muitas sociedades, pois o 

interesse próprio, as situações particulares e pessoais, terminam por afastar a aplicação dessa 

mesma ideia a deveres morais comuns como "cumprir promessas", "pagar o que deves a 

alguém", "dever de indenizar se causaste prejuízo", "não roubar", entre outras tantas situações, 

que em especial em nossa sociedade são levadas para o Poder Judiciário para serem resolvidas. 

Assim, esta é a ideia principal identificável em Kant, que afirma que só o interesse e a 

parcialidade do agente podem levar à violação de tais regras ou deveres morais. Portanto, se 

eliminada a parcialidade, e pensarmos segundo uma perspectiva universal, nesse sentido se 
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exprime esta fórmula kantiana, conhecida por princípio da universalidade do dever moral do 

agir: "Age apenas segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei 

universal." Uma máxima é uma regra que deve valer para certos tipos de agir, e será moral ou 

imoral consoante esteja ou não de acordo com o princípio moral, que é uma regra que deve 

valer para todas as ações. 

Nesse ensinamento é importante perceber o que este teste de universalidade implica, 

visto que Kant afasta a ideia de que devemos perguntar se seria bom ou mau que todos 

realizassem a ação que têm em mente. A ideia acerca das ações imorais não consiste em que 

seria mau que todos as realizassem, mas sim o argumento a destacar é que é impossível que 

todos as realizem, ou que é impossível para alguém, um indivíduo com um interesse particular 

querer que todos realizem determinada ação. 

Para melhor compreendermos a observação kantiana sobre se uma determinada ação é 

moral, exploraremos quatro exemplos deste filósofo, extraídos da obra Fundamentação da 

metafísica dos costumes (1785), para tentar ilustrar de maneira lógica, por assim dizer, se há 

como considerar morais, ou não, as ações ali envolvidas. Nessa obra Kant aplica essa ideia a 

quatro exemplos, cuja análise será importante para a abordagem a ser desenvolvida mais adiante 

sobre o direito, a ordem jurídica e o papel do Poder Judiciário, empreendida sob a ótica das 

análises incluídas neste trabalho. 

No primeiro exemplo Kant descreve um homem cansado da vida que tenciona suicidar-

se. Tal homem considera a máxima de – pôr termo à vida, pois se continuar a viver produziria 

mais dor que prazer: Kant pensa que é duvidoso que esse princípio de amor-próprio possa 

tornar-se uma lei universal da natureza. Imediatamente se constata uma contradição em um 

sistema natural, cuja lei fosse destruir a vida, dada a convicção de que a especial função de tal 

sistema natural é promover o aperfeiçoamento da vida, assim, nessa hipótese, este sistema não 

poderia existir. Logo, a referida máxima não pode tornar-se lei universal da natureza, e assim 

contradiz o princípio supremo de todo o dever de aperfeiçoamento da vida. Kant sugere que é 

impossível existir um mundo no qual todos os seres vivos decidem cometer suicídio quando as 

suas vidas prometem mais dor que prazer, ou prometem muito sofrimento, seja para si ou para 

outrem. Dado que não pode existir um mundo desses, é errado o indivíduo do exemplo 

fornecido por Kant cometer suicídio, pois o agir é errado em razão de que não pode ser 

universalizado. 

O segundo exemplo diz respeito a cumprir promessas. Um homem precisa de dinheiro 

e pondera se pede emprestado. A questão que se coloca é: se seria permissível que para 

conseguir o empréstimo o homem prometesse pagar, mesmo que não tenha a intenção de fazê-
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lo. Kant argumenta que a moralidade exige que o homem cumpra a promessa, a máxima é – 

não peças dinheiro emprestado com falsas intenções – dado que a universalidade da lei segundo 

a qual uma pessoa em dificuldade pode prometer o que lhe convier com a intenção de não 

cumprir a promessa, tornaria impossível a própria promessa e o fim que ela persegue. Nesse 

sentido, se esse fosse o comportamento universalizável, nenhuma pessoa acreditaria no que lhe 

foi prometido quanto a ‘empresta que te pagarei’, e tal vã intenção apenas geraria desconfiança 

e desprezo. O que Kant defende é que cumprir promessas não poderia estabelecer-se como 

prática se todos os que fizeram promessas tivessem a intenção de não as cumprir. Isso quer 

dizer que tal prática pode existir apenas porque as pessoas habitualmente são dignas de 

confiança. Mais uma vez, a razão de sermos obrigados a cumprir as nossas promessas é que 

seria impossível um mundo no qual todos fizessem promessas com a intenção de as quebrar, ou 

seja, a universalidade é a prova de fogo para a máxima. 

O terceiro exemplo tem o propósito de mostrar que cada um de nós na sociedade tem a 

obrigação de desenvolver os seus próprios talentos. Por que devemos nós “alargar e desenvolver 

os nossos dons naturais”? Em vez disso, por que não escolher uma vida de “ociosidade, 

complacência e prodigalidade”? Kant afirma que cada pessoa tem de escolher a primeira, 

porque, “como ser racional, a pessoa necessariamente deseja que todas as suas faculdades 

devam ser desenvolvidas, uma vez que lhe foram dadas para todas as espécies de propósitos 

possíveis”. Nesse exemplo, mais uma vez verificamos que não é possível a máxima em que 

exista um mundo onde todos vivessem no ócio, pródigos, e apáticos em relação à própria 

sociedade. Assim, esse comportamento tampouco é universalizável. A esse respeito, cabe 

destacar o pensamento filosófico desenvolvido na obra Doutrina do Direito, em que, para Kant: 

 
“o que se mostra odioso é o privilégio no ponto de partida para a oportunidade de 
desenvolvimento dos talentos individuais, que deve ser combatido pelo Estado, com 
a garantia do básico para todos, o que sustenta a igualdade de oportunidades que deve 
existir em sociedade. (KANT, 1993, p. 39) 

 
O quarto exemplo é o de um homem a quem a vida se revela generosa em bens materiais, 

mas que vê outros terem vidas de grande privação. Terá ele a obrigação de ajudar os demais? 

Kant entende que a humanidade pode existir em um estado em que alguns vivem bem, enquanto 

outros sofrem com insuficiência de bens e recursos para sua sobrevivência. Mas afirma que 

nenhum agente racional pode desejar um mundo assim. Ora, se bem que seja possível existir 

uma lei universal da natureza de acordo com esta máxima é, todavia, impossível desejar que tal 

princípio deva estabelecer-se em toda a parte como lei da natureza. Porque uma vontade que 

assim decidisse entraria em conflito consigo própria, uma vez que podem surgir frequentemente 



22 

circunstâncias em que a pessoa precisaria do amor e simpatia dos outros e, devido a tal lei da 

natureza que emana da sua vontade, privar-se-ia a si mesmo de toda a esperança de ajuda que 

viesse a desejar ou precisar um dia. A ideia de Kant não consiste em que esse padrão não possa 

ser universal, mas em que nenhum agente racional poderia desejar que fosse universal, pois 

seus efeitos poderiam insurgir-se contra o próprio agente. Portanto, a seguir, vamos analisar as 

suas implicações para sociedade. 

Desses quatros exemplos tratados anteriormente, baseados nas máximas ora elaboradas 

por Kant, o mais problemático é, talvez, o primeiro cenário. De fato, não é impossível existir 

um mundo em que todos os doentes terminais sujeitos a um grande sofrimento cometessem 

suicídio. E, também, não parece haver qualquer razão para que um agente racional não pudesse 

desejar que todas as pessoas poupassem a si próprias de sofrimentos relacionados a uma morte 

dolorosa, ou em consequência de problemas de saúde. Mas a universalização desse agir entraria 

na mencionada contradição ao sistema natural, cuja lei não é destruir a vida, mas sim 

desenvolvê-la. Nesse sentido, o terceiro e o quarto exemplo também admitem a existência de 

mundos com a suas respectivas máximas, entretanto, opinamos que esses exemplos estão 

intimamente ligados à teoria consequencialista. Kant se posiciona em seus argumentos acerca 

do nosso dever de ajudar os outros, criticando a possibilidade de universalização desse 

comportamento, pois devemos observar a questão de que cada um de nós poderá precisar de 

alguma espécie de ajuda em algum momento da vida. Por consequência, cada um de nós 

desejaria evitar uma situação em que ninguém nos daria a ajuda de que precisamos. Logo, não 

podemos desejar que ninguém deva jamais fornecer ajuda. Isso significa que seria errado da 

nossa parte conduzir a vida recusando completamente prestar ajuda aos outros. Mais uma vez, 

a razão pela qual seria errado é que não podemos desejar que este padrão seja universal, mas 

não desejar tal padrão está fortemente conectado com suas consequências. 

Na mesma linha de interpretação, no argumento apresentado por Kant no terceiro 

exemplo, a respeito do dever de desenvolvermos os nossos talentos, talvez o raciocínio seja 

semelhante àquele que é usado na discussão do dever de ajudar os outros. Isso porque 

subjetivamente eu posso querer que outros cidadãos desenvolvam os seus talentos, mas naquilo 

em que me serão benéficos, por exemplo, desejo que aquelas pessoas com aptidão para as 

ciências da medicina aperfeiçoem suas competências, uma vez que um dia posso precisar deles 

para minha própria sobrevivência. Mas isso significa que eu não posso desejar que todos 

descuidem do desenvolvimento dos seus talentos. Segue-se supostamente que eu tenho o dever 

de desenvolver os meus talentos, que um dia possam servir a outros. Já sublinhamos que o 

critério de universalidade não indaga se seria bom que todos realizassem a ação que o agente 
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pensa realizar, pois isso atrai a questão da resposta com base na consequência. A questão de 

Kant é saber se seria possível que todos realizassem a ação, ou se seria possível desejar que 

todos devessem realizar a ação de forma que ela pudesse ser universalizada pela sua própria 

essência, mas não pelas suas consequências. Nesse contexto, modestamente, entendemos que, 

se tivermos essas observações em mente, quanto a estes dois exemplos, se põe em dúvida se 

Kant pôde chegar às conclusões pretendidas a respeito deles sem uma explicação que tenha em 

conta as consequências. É claramente possível que no mundo exista um lugar em que ninguém 

ajuda os outros e ninguém desenvolve os seus talentos. E sua existência seria tratada como um 

estado de coisas lamentável, mas não um estado de coisas impossível de existirem. 

Vamos aprofundar um pouco mais a análise de tais exemplos – poderia um agente 

racional desejar que as pessoas não ajudem os outros ou não desenvolvam os seus talentos? Isso 

depende do que se quer dizer com a teoria do “racional”. Se racional significa 

instrumentalmente racional, então não parece haver qualquer impossibilidade de existirem 

pessoas que pensem assim, como pretende a teoria de David Hume, que sustenta que alguém 

pode ser perfeitamente claro no seu raciocínio meios/fins, e por isso ser instrumentalmente 

racional, mas também pode ter os desejos mais bizarros que se poderia imaginar. Por outro lado, 

há um sentido de “racional” segundo o qual um agente racional não desejaria que o mundo fosse 

um lugar em que as pessoas não ajudam os outros ou não desenvolvam os seus talentos, pois 

esse agente racional, em tese, não o desejaria devido às consequências que tais comportamentos 

teriam. Em um mundo assim haveria muito sofrimento, alienação e desespero, que poderia levar 

a sua própria extinção. 

Assim, em conclusão, retornamos à ideia de que não é claro como podem ser feitas as 

análises de Kant nestes dois exemplos, sem considerar as consequências que resultariam de tais 

ações se elas se tornassem como máximas universalizáveis. 

 

 

2.2 CULTURALISMO E UNIVERSALISMO EM KANT 

 

 

Não há dúvida de que muitos filósofos têm na descrição do ponto de vista moral 

kantiano uma das contribuições notáveis e duradouras na discussão do tema em nossa 

sociedade. Os desejos e as preferências podem impelir-nos a agir, e essas ações podem produzir 

diferentes combinações de prazer e dor. O que distingue então o agir motivado pela teoria moral, 

da ação guiada pela inclinação, para que o agir seja considerado benevolente ou malevolente? 
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A esta pergunta Kant respondeu que a ação moral é guiada por princípios que têm um tipo 

especial de justificação racional. Nesse sentido repousa a desordem que a linguagem comum 

provoca, uma vez que podemos falar do desejo de agir moralmente e do desejo de ter prazer ou 

vantagens como se ambos tivessem o mesmo desejo base. 

Entretanto, há um problema do critério de universalidade, que se refere à teoria de Kant, 

em que este parece pressupor que cada agir incorpora apenas uma máxima, de maneira que 

podemos testar a moralidade de um ato universalizando a sua máxima. O problema é que há 

várias máximas que podem conduzir a um determinado agir moral, em que algumas podem ser 

universalizadas, enquanto outras não. 

Nessa esteira, vamos testar essa interferência quanto ao segundo exemplo, o do 

cumprimento de promessas. Esse exemplo é admissível quanto a sua universalização, pois a 

prática do cumprimento de promessas parece estar alicerçada no fato de que as pessoas 

habitualmente acreditam nas promessas que lhes são feitas. Se as pessoas em seu agir sempre 

tivessem a intenção de não cumprir as suas promessas, essa prática não poderia persistir. 

Entretanto, é perfeitamente possível imaginar circunstâncias engenhosas nas quais tal conclusão 

pudesse ser contornada. 

Vejamos, então, que circunstância poderia apresentar este problema no exemplo da 

promessa. O arquétipo seria o de alguém que precisa decidir se pede dinheiro emprestado, 

prometendo que pagará o empréstimo, embora não tenha a intenção de cumprir a promessa. O 

que significaria isso, caso todos se comportassem assim? Uma maneira de descrever esse agir 

decorre da máxima que poderia ser – faz uma promessa, mesmo que tenhas a intenção de a 

quebrar; Kant afirma que universalizar tal máxima é impossível porque a proposição ou 

conclusão seguinte é uma contradição: Todos fazem promessas mesmo que ninguém tenha a 

intenção de cumprir as promessas que fazem. Todavia, quais circunstâncias poderiam existir 

que levassem a contornar a máxima do – prometeu cumpra –? 

Também podemos descrever a ação do homem como decorrendo de uma máxima 

diferente: “Não faça promessas, a menos que tenhas a intenção de as cumprir, exceto se 

estiveres numa situação de vida ou de morte e se a tua intenção de quebrar a promessa não for 

evidente para os outros”. Nesse contexto, universalizar essa máxima é perfeitamente possível, 

sem conduzir à contradição, uma vez que é possível que o mundo exista da seguinte maneira: 

todos fazem promessas e, em geral, as pessoas esperam cumprir as promessas. 

Mas a exceção para essa máxima surge quando há uma enorme vantagem pessoal em 

fazer a promessa sem a intenção de a cumprir, e a intenção de quebrar a promessa não é evidente 

para os outros. Ou seja, isso quer dizer que, se não for para levar vantagem, parece que é 
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aceitável se a quebra da promessa for por necessidade da própria subsistência. Longe de ser 

impossível, tal generalização dessa máxima que admite o não cumprimento de uma promessa 

em razão de estado de necessidade versus a não admissão quando se tratar da obtenção de 

vantagem, parece identificar de maneira bastante exata o mundo em que efetivamente vivemos 

hoje. 

E é neste contexto, exatamente em razão do segundo agir, que no conceito popular seria 

tratado como agir imoral, que muitas vezes somos levados a criar as leis, consubstanciadas em 

limites àquele que promete, e não cumpre para obter vantagem. Então, temos de recorrer ao 

Poder Judiciário, para bloquear esses comportamentos. Torna-se evidentemente, como introito 

de assunto a ser ainda abordado neste estudo, que um fato importante acerca da moralidade é 

que: se uma ação particular está certa para uma determinada pessoa, então estará certa para 

qualquer pessoa em uma situação semelhante, e o contrário também deve ser coerente, assim, 

os desvios devem ser coibidos. Mas essa ideia de que as leis morais – os princípios gerais que 

ditam o que está certo fazer – são universais e impessoais, ainda enfrenta as questões formuladas 

pelo culturalismo e pela modernidade.  

Para Kant uma importante consequência do teste de universalidade é que devemos tratar 

as pessoas como fins em si e não como meios. Kant queria dizer com isso que não devemos 

tratar as pessoas como meios para fins que elas racionalmente não poderiam consentir ou para 

fins que apenas me beneficiariam, e não a própria pessoa. Nesse sentido, por exemplo, esse 

princípio proíbe a escravatura; também poderia se dizer o mesmo acerca da punição aplicada a 

alguém por um crime que não cometeu, ainda que isso serenasse uma perigosa multidão 

comovida pelo episódio criminoso; ou, ainda, na mesma linha, usando um exemplo da 

atualidade é o agir de determinados seguimentos da economia, que impõem uma cobrança e/ou 

pagamento por um serviço ou produto não solicitado a um consumidor, que termina por 

beneficiar quem impôs a cobrança com o enriquecimento, e causar embaraços para quem não 

consentiu com aquela cobrança. 

Contudo, Kant não pensava na determinação de agir por dever como uma inclinação 

entre outras, mas sim via a moralidade e a inclinação como esferas inteiramente diferentes. Sob 

esse prisma de compreensão, para identificar a coisa moralmente certa a fazer, a pessoa terá 

que pôr de lado as suas inclinações, fixando a sua atenção em leis universais e impessoais, o 

que vai contribuir para diminuir o grau em que o interesse próprio distorce o juízo das pessoas, 

a respeito do que se deve fazer para agir moralmente. 

Cabe, no entanto, reconhecer que a teoria de Kant enfrenta sérias dificuldades lógicas, 

o caráter absoluto das suas declarações é bastante questionado para as convicções morais 
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fortemente defendidas pelo senso comum, permeado pelo culturalismo da própria sociedade, e 

em especial no estágio de existência em que nos encontramos hoje. 

 

 

2.3 LEIS MORAIS, LEIS CIENTÍFICAS E A TEORIA DO UTILITARISMO 

 

 

Kant no desenvolvimento de sua filosofia sobre as leis morais desenvolve a ideia de que 

elas têm algo em comum com as leis científicas, têm algo em comum, mas revelam uma 

diferença marcante entre si. A lei científica é uma generalização, que enuncia o que tem de ser 

verdade num tipo específico de situação. Por exemplo: a lei da gravitação universal de Newton 

diz que a magnitude da força gravitacional postula que a força da gravidade é diretamente 

proporcional às massas dos corpos em interação e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância entre eles. Nessa linha de argumentação, podemos identificar a particularidade da lei 

científica, que identifica exatamente o que faz a lei da gravidade, e não o que a força da 

gravidade deve fazer, ou seja, se uma lei científica é verdadeira, nada no universo a modificará.  

Esta não é, todavia, a mesma lógica das práticas morais e da relação jurídica, que no 

tempo histórico ou devido à circunstância se modificam. Nessa comparação nos apoiamos para 

estabelecer a clara diferença entre as leis científicas e as regras morais a exemplo de: não causes 

sofrimento gratuito. As leis morais dizem como as pessoas devem se comportar, mas não dizem 

o que as pessoas de fato farão, apenas dizem o que devem, ou o que não devem fazer, para não 

causar sofrimento gratuito a outrem. Contudo, essas leis morais, mesmo que inseridas em um 

ordenamento jurídico, não impedem a violação a elas mesmas. 

Assim, as leis morais de senso comum ou de normativas, são aquelas que deveriam ser 

seguidas por todos, muito embora como pode ocorrer nem todos as praticam ou realizam no seu 

cotidiano, o que significa, que não praticá-las tem consequências socais ou jurídicas, enquanto 

as leis científicas são descritivas, indicando categoricamente o que será. As leis morais, sejam 

de senso comum ou normativo indicam o que “deve ser”, mas as leis cientificas são leis da 

natureza (embora muitos as queiram como leis sociais, o que não ocorre). As regras de “dever 

ser” são presumidas, as regras cientificas são inquestionáveis, exceto quando o cientista 

rediscute o seu aprimoramento ou aprofundamento. Albert Einstein (1879/1955), físico alemão, 

um dos pilares da física moderna ao lado da física quântica, que desenvolveu a teoria da 

relatividade, mesmo teoricamente tem permitido que os cientistas modernos alcancem 
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resultados de comprovação de suas teorias que ele próprio anteviu mas não realizou, como 

acontece na contemporânea discussão sobre o buraco negro. 

Este especial tipo de raciocínio não pode ser aplicado as regras morais e nem muito 

menos as regras jurídicas, porque elas evoluem no tempo, senão absolutamente, como 

aconteceu no Brasil com o divórcio, no caso do casamento indissolúvel ou mesmo no caso da 

união homoafetiva, onde a prescrição dominante era da natureza diversa entre homem e mulher, 

assim também relativamente aconteceu com o aborto de anencéfalo que evoluiu do aborto em 

geral ou a prescrição do estupro que evoluiu para alcançar também o estupro de vulneráveis.  

No entanto, apesar dessa diferença entre as leis cientificas e as leis morais e jurídicas, 

na dimensão do idealismo metafísico de Kant, ele entende que há uma semelhança profunda 

entre elas. As leis científicas são universais – envolvem todos os fenômenos de um tipo 

específico e não estão limitadas a lugares ou instantes, podendo se distinguidas com a 

propriedade de que as leis científicas são “impessoais”. Seguindo tal raciocínio, Kant refletia 

que as leis morais também têm de ser universais, mas são impessoais. Assim, se é certo que eu 

haja de uma determinada maneira, então está certo para qualquer pessoa nas mesmas 

circunstâncias agir da mesma maneira. 

Embora abordaremos com mais detalhes, Hans Kelsen tem grande contribuição nesta 

especial lição discursiva, foi exatamente a distinção que em seus estudos se denominou Ciência 

do Direito do Direito. A Ciência do Direito para ele é aquela que estuda o Direito como objeto 

da Ciência do Direito, assim como o astrônomo estuda os astros como seu objeto de 

conhecimento ou o biólogo a vida, mas para Kelsen os elementos constitutivos da norma entre 

si não se relacionam enquanto lógica ôntica (do ser), mas enquanto lógica deôntica (do dever 

ser), ou seja, o fato de ocorrer um ato ilícito que tem a prescrição punitiva não necessariamente 

significa que o agente que estava obrigado a conduta prescrito em lei venha ser punido, 

considerando-se por conseguinte que a relação entre o ilícito e a punição esta é um efeito que 

pode não se realizar, na forma de leitura implementada pelo Juiz, embora como se saiba de 

qualquer decisão caiba recurso que pode contrariar a decisão do Juiz anterior, o que significa 

que a verdade jurídica não tem a dimensão probatória das ciências exatas ou naturais. 

Assim, a filosofia moral de Kant, nos sugere um outro contraponto que deve ser referido. 

Trata-se de sua distância (em termos filosóficos) em relação a teoria do utilitarismo6. Esta teoria 

 
6 Não pretendemos explorar em detalhe a teoria, pois demandariam muitas páginas para uma abordagem efetiva, 
assim, apenas devemos lembrar que: O utilitarismo é uma teoria desenvolvida na filosofia liberal inglesa, 
especialmente em Bentham (1748/1832) e Stuart Mill (1806/1873), que considera a boa ação ou a boa regra de 
conduta caracterizáveis pela utilidade e pelo prazer que podem proporcionar a um indivíduo e, em extensão, à 
coletividade. 
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afirma que as propriedades morais de um agir são determinadas pelas suas consequências na 

felicidade das pessoas ou na satisfação das suas preferências. 

Nesse contexto, é preciso ressaltar que Kant não concebia a moralidade como algo que 

se centra em maximizar a felicidade, aliás, como resulta da influência de Kant, as normas em 

geral não tratam da felicidade como objetivo da vida humana, exceção que está na declaração 

universal dos direitos do homem e do cidadão. Esta linha de raciocínio está mais próxima do 

utilitarismo e das práticas consuetudinárias do direito inglês. Este pensamento, na verdade, é o 

fundamento mais importante da construção do direito anglo-saxão, e sua distinção 

epistemológica na construção do direito, reconhecido como civil Law ou mais explicitamente, 

e quem sabe numa linha mais influente nos dias de hoje, a construção constitucional como 

pressuposto ético da construção da ordem jurídica em geral no Estado de direito. 

A ordem jurídica nasce da influência do idealismo kantiano e não de qualquer figuração 

utilitária, muito embora esta seja uma das preocupações do processo de globalização. Em sua 

teoria, Kant não via as “consequências da ação” como o verdadeiro teste das suas propriedades 

morais. O que o filósofo reconhece centralmente é a “máxima moral” e os seus efeitos sobre a 

ação. Cada agir humano pode ser descrito como um agir de um certo tipo. Por exemplo: se você 

ajuda a alguém, pode conceber o que faz como um agir de caridade, e nesse caso sua ação se 

dá segundo a máxima de que deves ajudar os outros. Entretanto, haveria outras alternativas: 

quando se oferece a ajuda, talvez você esteja pensando que essa é uma maneira de fazer o 

beneficiário sentir-se em dívida para com você. Nesse caso, a máxima do teu agir pode ser a de 

que deves fazer que os outros se sintam em dívida para contigo. Nessa linha, para identificarmos 

qual valor moral tem o teu agir, verifique que máxima te levou a fazer a caridade que fizeste.  

De acordo com essas considerações, não é difícil perceber por que razão precisamos 

considerar os motivos do agente, e não as consequências da ação realizada, ou seja, ao contrário 

da teoria utilitarista, que se ocupa principalmente das consequências do agir. Entendemos que 

Kant está correto ao dizer que conhecer os motivos das pessoas é importante para a avaliação 

de algumas propriedades morais do agir. Se queremos avaliar o caráter moral de um agente, é 

importante conhecer os seus motivos, pois as consequências da ação são um guia imperfeito. 

Afinal, uma pessoa boa pode causar prejuízos a outros sem intenção, e sem intenção, uma 

pessoa malevolente pode beneficiar outros. 

Todavia, é importante perceber que isso não implica que as consequências da ação são 

irrelevantes. Kant sustenta a seguinte tese: o que torna uma ação certa ou errada não é se as 

consequências são prejudiciais ou benéficas, para o filósofo, o utilitarismo somente é capaz de 

postular imperativos hipotéticos, aqueles com a forma "se desejo X devo fazer Y", e não 
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máximas morais que devessem ser seguidas independentemente das inclinações pessoais e suas 

consequências.  

Não obstante as diferentes origens epistemológicas do imperativo categórico e do 

princípio de utilidade, ambas as teorias, com base em seus princípios que fundamentam a ética 

e o direito, aspiram à universalidade. Em outras palavras, mesmo que o imperativo categórico 

constitua uma lei formal derivada exclusivamente da razão, sem nenhuma interferência 

empírica na sua elaboração, e embora o princípio da utilidade seja derivado de uma lei científica 

observada empiricamente (segundo a qual os homens buscam prazer e fogem da dor, ou seja, 

buscam a felicidade), apesar de os métodos para auferir esses princípios que fundamentam tanto 

a ética quanto o direito serem distintos, ambos buscam ser universais, ambos têm a necessidade 

de possuir estatuto de únicos princípios válidos para reger a ética e o direito em um Estado 

social. 

O Estado social que o utilitarismo prescreve é, portanto, um Estado que se apresenta em 

sentido duplo: em matéria político-institucional e essencialmente em matéria moral. Na lógica 

utilitária, moral e legislação são a mesma coisa, partem dos mesmos princípios e atuam de 

acordo com os mesmos métodos, enquanto ciências objetivas do comportamento. O Direito e a 

Moral são regras sociais que regulam o comportamento do homem em sociedade, definindo um 

conceito de conduta do que é certo e o que não se enquadra neste comportamento é tido como 

errado. Tanto a política como a moral consistem precisamente em atuar sobre os interesses 

individuais, criando mecanismos que os façam convergir para o bem de todos (público). 

O Estado como realidade, então, seria utilitarista, pois é um ato de vontade substancial 

da coletividade, ele realiza e reconhece a consciência particular da sua universalidade em si, 

mas para todos e por todos, onde poderíamos introduzir que é esta a base da ideia da existência 

de um mínimo ético a ser respeitado, representado pela formação deste Estado, unidade 

substancial, absolutamente permanente e indissolúvel, que está lá por força da lei acreditada 

por todos. 

 

 
2.4 DIREITO E ESTADO NO PENSAMENTO KANTIANO 

 

 

 O Estado de Direito adveio com a finalidade de se evitar ou conter, de maneira efetiva, 

o poder avassalador do Estado – pensado como forma de organização política dos indivíduos 

em sociedade. Esse era o alvo principal de Kant que, herdeiro da tradição contratualista (Locke, 
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sobretudo Rousseau), forneceu uma fundamentação moderna para construirmos, mesmo em 

nossa turbulenta contemporaneidade, respostas visando impedir que o respeito à dignidade 

humana seja subestimado em função da ordem política absolutista. Em outras palavras: instituir 

mecanismos de alcance ético que, em especiais situações, venham a afastar a possibilidade de 

os valores humanos e o bem comum sucumbirem aos valores impostos e pressupostos dos 

governantes absolutistas. 

Esta linha de argumentação está muito bem destacada nas reflexões kantianas evitando 

confundi-las com os estigmas circunstanciais do Estado7, reduzindo o indivíduo a um papel 

secundário no contexto da sociedade, privilegiando a arbitrariedade e a impositividade das 

regras, senão costumeiras dos efeitos remanescentes do Estado como realização do poder 

revelado. 

 Aurélio Wander Bastos, no seu trabalho A Ordem dos Advogado e o Estado 

Democrático de Direito (2009) estuda a partir do capítulo 4 - O Estado de Direito e os valores 

éticos essenciais - está matéria, partindo de uma discussão aberta sobre o que reconhece como 

as duas modalidades do “maquiavelismo” que evoluiu da hermenêutica de O Príncipe, tomando 

como o necessário reconhecimento de um maquiavelismo finalístico, comprometido com as 

manobras políticas, sempre reconhecendo “que os fins justificam os meios”. Esta leitura permite 

que o poder instituído traduza de fato os valores finalísticos em prejuízo dos valores humanos 

essenciais, que em princípio deveriam estar representados no Estado de Direito. 

Por outro lado, Bastos identifica o fenômeno do maniqueísmo utilitário das leis, 

permitindo observar que a busca dos fins sempre deve se apoiar na Lei, enquanto pressuposto 

valorativo positivo, sem discutir, todavia, que em muitas e tantas circunstâncias o utilitarismo 

legal pode traduzir o mesmo finalismo político, dado que este último nem sempre traduz o bem 

comum, mas o interesse de grupos privilegiados do poder ou da sociedade. Muito pelo 

contrário, nestas situações ele submete a lei à sua negação ética em função de se alcançar o fim, 

razão pela qual a ordem jurídica pode se ver invadida pela desordem, o que causaria profunda 

resistência, senão repúdio, ao filósofo da metafísica dos costumes. 

 É a este que devemos retornar – sempre atentos a duas conjunturas inquietantes: no 

Estado dito pessoalizado, as suas finalidades vêm a ser alcançadas, não propriamente através 

 
7 Ver: Bobbio, Norberto. Direito e Estado no Pensamento de Inmanuel Kant. Brasília: Ed. da UnB, 1995 - Esse 
posicionamento kantiano foi muito bem elucidado por Norberto Bobbio que defende o ponto de vista segundo o 
qual o pensador das Práticas assumiu um prisma garantista em sua compreensão do Estado – que deveria em seu 
modo de ver, pôr de lado a sua vocação ou o seu papel de punidos (não ...em flagrante desrespeito a dignidade 
humana) e fortalecer a sua missão mais nobre de garantir a salvaguarda dos direitos individuais, ou seja, o exercício 
de uma cidadania liberal ampliada. 
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de regras éticas, mas sim mediante regras de interesse e no Estado quase sempre autoritário, as 

finalidades são atingidas através de regras de eficiência ou de oportunidade, não raro em 

detrimento de valores éticos. Isto não significa, é claro, que os objetivos do Estado sempre se 

alcançam através de um “maquiavelismo” finalista, mas tantas outras vezes de meios apoiados 

e fundamentados nos princípios essenciais que presidem a vida humana. 

 De maneira exemplar, a ética proposta por Kant, seria a disciplina que nos conduz à 

felicidade (também considerada em termos hedonísticos) fazendo com que a sua recepção seja 

o pressuposto para se alcançar o bem supremo que devemos buscar segundo o imperativo 

categórico ou na sua dimensão mais ostensiva segundo o imperativo ético, uma dimensão 

extensiva que deve evoluir da ideia de liberdade, felicidade, propriedade, igualdade, 

fraternidade para a própria realização jurídica (elucidado em diferentes passagens da presente 

investigação). Estes referenciais éticos são a essência da consciência humana, mesmo que essas 

ações provoquem efeitos indesejáveis, divergentes da própria expectativa ética. Cumpre aqui 

enfatizar que se constata que grandes filósofos divergem sobre o bem supremo, evitando que 

ele repouse na categoria essencial da convivência humana: a paz. 

O pensamento propriamente moderno, sobretudo sob uma influência de Kant, talvez 

assimilada de modo redutor ou equivocado, próprio do idealismo subjetivo alemão diretamente 

associado a Johann Gottlieb Fichte8 (1762/1814), manifesta uma forte propensão a adotar uma 

ética formal, independentemente dos bens que as pessoas desejam e do modo como os 

distribuem em distintas esferas da vida, como destaque para o direito, a política e a economia.  

Sob o prisma kantiano, os princípios orientadores da ação, entre os quais se poderia 

incluir o respeito aos direitos subjetivos atualmente reconfigurados ou ampliados como direitos 

existenciais, na leitura de Bastos, na citada obra, quando traz para discussão constitucional a 

inviolabilidade do direito a intimidade, a honra o direito a imagem e o direito à vida privada9, 

estes princípios levados a dimensão kantiana, são a representação do imperativo categórico que 

requer o respeito não apenas à subjetividade do direito objetivo, mas tem dimensão jurídica 

como o próprio direito objetivo, cujo sujeito titular está suscetível ao respeito e obediência 

universal, alcançados nas novas dimensões da democracia moderna. 

 
8 Filósofo alemão pós-kantiano, tido como um dos grandes idealistas alemães. Sua obra é considerada como uma 
ponte entre as ideias de Kant e as de Hegel. Assim como Descartes e Kant, Fichte interessou-se pelo problema da 
subjetividade e da consciência. Disponível em: https://www.deutsche-biographie.de/sfz15978.html 
9 Ver Prefácio de Aurélio Wander Bastos in Benedito Adeodato da Fonseca, Tese de Doutorado, UCAM. 
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Neste contexto da discussão do Estado, ainda nas ideias kantianas, mas como 

apresentação para o próximo capítulo, sobre o axioma de Friedrich Hegel10, que introduz o 

pensamento sobre o direito político interno e a Constituição interior por si, depois de observar 

que a Constituição política é em primeiro lugar a organização do Estado e o processo de sua 

vida orgânica que se movimenta por si mesma, onde a Constituição é a razão em ação, é a 

racionalidade em si do Estado, que determina e reparte ele mesmo nas suas atividades e na 

natureza do seu conceito o que é bom ou ruim para a sociedade, o pensamento hegeliano evolui 

para uma discussão sobre o Estado no contexto da moralidade objetiva, onde define que o 

Estado é a realidade em ação, para concretização de sua própria ideia moral objetiva, aplicável 

a todos. 

A teoria de Hegel trouxe para as concepções do Estado, onde a sociedade 

invariavelmente está sempre inserida num espaço de coexistência, a distinção clássica entre 

Moralitat, subjetiva, e Sittlichkeit, objetiva. Neste contexto, para superar dialeticamente estas 

ideias, Hegel introduziu um terceiro termo, frequentemente traduzido por “eticidade” a que 

corresponde o direito entendido como uma construção basilarmente racional, pelo qual se deve 

pautar a sua positivação, para que seja aplicável a todos. Não se deve esquecer que já se fez 

indispensável diferenciar “ética” e “moral” considerando esta última objeto de estudo da 

primeira, a qual seria um saber acerca do que é devido. Assim, competiria à moral determinar 

o que é devido, convertendo-se, assim, em legítimo objeto de estudo da ética. 

Barretto, novamente sintetiza o pensamento de Hegel quanto a moral e a ética, quando 

extrai do filósofo que “o indivíduo é pessoa no sentido puramente jurídico, situando-se no plano 

da universalidade abstrata. A moralidade, por sua vez, integra o estágio superior do pensamento 

da liberdade” (BARRETTO; BRAGATO, 2013, p. 81). O ponto de vista moral é o da liberdade 

subjetiva, no qual se enraíza o conhecimento do bem e do mal e do qual procede a ação moral. 

Esse ponto de vista implica a consciência do agir individual, a relação essencial ao conceito 

como um dever ser, e a relação essencial com a vontade dos outros. Por fim, ocorre a passagem 

da moralidade para a eticidade e demarca-se a entrada no terreno concreto do exercício da vida 

 
10 Georg Wilhelm Friedrich Hegel é considerado um dos mais importantes e influentes filósofos da história. Pode 
ser incluído naquilo que se chamou de Idealismo Alemão, uma espécie de movimento filosófico marcado por 
intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã (Prússia) do final do século XVIII e início do 
XIX. Essas discussões tiveram por base a publicação da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Hegel, ainda 
no seminário de Tübingen, escreveu, juntamente com dois renomados colegas, os filósofos Friedrich Schelling e 
Friedrich Hölderlin, o que chamaram de "O Mais Antigo Programa de Sistema do Idealismo Alemão". 
Posteriormente Hegel desenvolveu um sistema filosófico que denominou "Idealismo Absoluto", uma filosofia 
capaz de compreender discursivamente o absoluto (de atingir um saber do absoluto, saber cuja possibilidade fora, 
de modo geral, negada pela crítica de Kant à metafísica). Apesar de ser notavelmente crítica em relação ao 
Iluminismo, a filosofia hegeliana é tida por muitos como, para usar a expressão de Habermas, a "filosofia da 
modernidade por excelência" – Habermas, Jurgen: O Discurso Filosófico da Modernidade. Martins Fontes. 2000. 



33 

ética ou da realidade efetiva da liberdade. “A exposição dialética hegeliana coloca a 

interioridade do sujeito moral (moralidade) como mediação entre a objetivação do espírito no 

mundo das coisas (direito abstrato) e sua objetivação no mundo histórico (eticidade)” 

(BARRETTO; BRAGATO, 2013, p. 81). 

 No rastro das indagações de Kant, sempre empenhados em descortinar caminhos para 

se enfrentarem (se minimizarem em seus efeitos) os problemas mais graves do Estado de Direito 

contemporâneo, também nomeado como democrático, cabe aqui salientar, então, que é a ética 

kantiana lança luzes sobre a fundamentação filosófica dos chamados Direitos Humanos, 

incorporados a muitas Constituições, que surgem exatamente nas dimensões da democracia 

moderna, expressão que coloca juntos os conceitos de lei e moralidade. Esses direitos traduzem, 

desde o século XVIII, uma nova teoria ética, o respeito à dignidade da pessoa humana, bem 

como explica Barretto, quando diz que o direito à vida, à liberdade, à igualdade de todos os 

homens perante a lei, à segurança, à liberdade de expressão, o acesso à educação e o direito à 

participação política. Todos esses direitos baseiam-se mais no sentimento de um direito original 

do que na sua expressão através da lei positiva soberana (BARRETTO, 2003, p. 25). No 

entanto, não é possível pensar, em especial nos dias atuais, na realização natural de todos estes 

direitos, sem a existência do Estado de Direito Moderno. 
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CAPÍTULO 3 - HEGEL E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO MODERNO  

 

 

3.1 A RAZÃO ILUMINISTA E A RAZÃO ROMÂNTICA 

  

 

Neste ponto do desenvolvimento deste trabalho, buscaremos abordar uma 

contemporaneidade dos pensamentos de Kant e Hegel, que contribuíram para boa parte da 

formação da sociedade ocidental moderna. Entre Immanuel Kant (1724/1804) e Friedrich Hegel 

(1770/1831), não existe um espaço tão expressivo que justificasse uma diferença essencial no 

tempo histórico destes significativos filósofos e sua modernidade. Todavia, a modernidade do 

primeiro, não se confunde com a modernidade do segundo. Muito embora não haja como 

desconhecer que o idealismo filosófico e cultural tenha nas suas duas grandes asas, as asas 

destes pensadores: respectivamente, o iluminismo e o romantismo, o iluminismo de Kant e o 

romantismo de Hegel. 

 Para Paulo Ghiraldelli Jr, a história da modernidade desenhada por Bacon11 foi assumida 

por Kant e Hegel na fundamentação de suas obras. “Kant e Hegel foram bem conscientes do 

pertencimento à época bastante diferenciada de tudo que havia ocorrido no passado, mas que 

se articulavam ao que foi desenhado e previsto por (Francis) Bacon” (1561/1626) 

(GHIRALDELLI, 2010, p. 15). Para Aurélio Wander Bastos no seu livro sobre Teoria e 

Sociologia do Direito, “não há como dissociar Kant do iluminismo idealista, assim como Hegel 

cujo o pensamento está também sedimentado no romantismo idealista” (BASTOS, 2018, p. 15), 

sendo, todavia, que se Kant tinha uma percepção da autonomia reflexiva da razão, Hegel via no 

idealismo uma realização dialética do espírito na história. 

 A modernidade kantiana e hegeliana influenciou a moderna formatação do humanismo, 

mas, entendemos que foi em Hegel que a noção de sujeito da história foi antropologizada, 

embora René Descartes (1596/1650) ao discutir a res cogitans deu um determinante passo para 

fundir sujeito e consciência, evoluindo do cogitun ergo penso para o penso logo existo, abrindo 

a dimensão para que o homem se reconhecesse na própria história, absorvendo a razão forjada 

pelo romantismo. Nesta linha argumentativa o iluminismo assumiu os pressupostos da razão 

como um instrumento de cognição e de avaliação da moral individual, assim como pretendeu 

que o iluminismo fosse visto como uma força de mudança que traria o controle do mundo para 

 
11 Primeiro Visconde de Alban, também referido como Bacon de Verulâmio foi um político, filósofo, cientista, 
ensaísta inglês, barão de Verulam e visconde de Saint Alban. É considerado como o fundador da ciência moderna. 
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as dimensões da razão humana, evitando que o homem fosse vítima das dimensões misteriosas 

que cercavam o pensamento medieval. Nesta linha o romantismo não entendeu o iluminismo 

como uma razão finita, mas como uma força infinita que se desdobrava na natureza na história, 

e a mente humana assumia, para Hegel, uma dimensão teleológica. 

 Para a teoria hegeliana tudo seria produto do espírito, e a filosofia é o instrumento de 

apreensão do tempo histórico, onde o sujeito como agente do espírito provocava a dinâmica ou 

o movimento do mundo. Hegel defendia que nada deveria escapar da atividade espiritual, nada 

seria externo ao espírito, no que contraria Kant porque ele não reconhecia a imersão do sujeito 

na construção da história, fazendo certa concessão cética. Muito embora, Kant não conceitue o 

cético como aquele que acredita que nada é verdadeiro e construtivo, mas aquele que duvida do 

conhecimento, o que não acontecia com Hegel, que acreditava do desenvolvimento dinâmico 

da consciência no processo de produção do conhecimento na história. Esta leitura, no 

entendimento de Paulo Meneses (1924/2012), é que permitiu a Hegel recuperar a origem da 

lógica dialética grega transformando-a de uma simples relação antinômica entre o verso e 

anverso da consciência, na negação da afirmação numa nova síntese construtiva que evolui do 

espírito, vendo as fases do seu desenvolvimento estampada na própria história da filosofia12. 

 Para Paulo Meneses, o absoluto não é a base do início, está no final do processo da 

filosofia, como o apresenta Descartes enquanto certeza do cogito. Este é o objetivo da filosofia 

que só encontra a “coruja de minerva” ao final, no cair da tarde, e não no nascer do sol. Na 

verdade, a grande contribuição que Hegel traz para a moderna discussão dialética é, exatamente, 

a transformação do espírito enquanto consciência de si que evolui numa consciência para si. O 

exemplo marcante de Hegel está na questão da relação do senhor com o escravo, mais 

decisivamente no momento em que identifica a consciência do escravo como àquele que quer 

a liberdade, enquanto consciência em si da liberdade, mas não tem a consciência para si, os 

instrumentos e a força do espírito para alcançá-lo. É nesta dimensão que está a sua dialética do 

espírito que se constrói enquanto transformação da consciência em si para consciência para si. 

Neste sentido Hegel possivelmente tenha encontrado a inspiração na parábola de Platão, onde 

os escavadores não vendo a luz, viviam nas sombras, mas desejavam a luz, que só poderia ser 

alcançada no momento em que abandonassem a caverna, ou vivesse uma tão profunda 

transformação que por força da dinâmica de seu próprio espírito buscariam a luz (a liberdade) 

enquanto consciência para si. 

 
12 Para aprofundar a leitura de Meneses sobre Hegel e a história da filosofia ver: A Fenomenologia do Espírito de 
Hegel (roteiro), ed. Loyola, 1ª edição, 1985; 2ª edição, 1992. 
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 Na mesma linha Paulo Ghiraldelli “observa que o que atrapalha os seres humanos 

individuais é eles não se darem conta que seus espíritos individuais e particulares compartilham 

de uma razão universal comum a todos (...)”, a cada passo que eles os espíritos individuais dão 

no sentido de compreender (a conversão da consciência em si em consciência para si) o próprio 

espírito – geist – caminha no processo de alto reconhecimento (...). Não acreditando no 

dualismo entre matéria e espírito, conclui que “tudo é real e racional ao mesmo tempo” 

(GHIRALDELLI, 2010, p. 26 - 27). Neste mesmo sentido conclui, ainda, Paulo Meneses que 

“o conhecimento absoluto como Hegel sintetiza é o espírito conhecendo-se a si próprio sobre a 

forma de espírito”. 

 Finalmente, cabe ressaltar o momento em que Hegel encaminha a realização do seu 

pensamento para o homem histórico, aquele que faz da consciência para si o espírito que 

comanda a mudança do mundo. Muitos autores criticam a pintura clássica de Jacques-Louis 

David, quando na sua representação figurativa pinta um Napoleão transpondo os Alpes no seu 

cavalo branco com a força de fazer a consciência para si uma nova realidade do mundo. A 

imagem do Imperador a cavalo, vinculava-se a imagem que Hegel traçou ao falar do conceito 

de espírito no processo de mudança. O Imperador no quadro de David é visto como espírito a 

cavalo ao levar pelas armas as reformas da Revolução Francesa para quase toda Europa.  

Neste sentido, é que se distingue a diferença do iluminismo e o romantismo, entre a 

filosofia do sujeito racional forjada por Kant e a filosofia do sujeito como agente do espírito 

construtivo realizada por Hegel. Esta imagem é que vai permitir a discussão, não do Napoleão 

que conquista a Europa, mas do Napoleão que como o sujeito do geist constrói o Direito Civil, 

o Direito Penal e o Direito Comercial Frances que iluminou o mundo ocidental a partir de 

Rousseau. 

Não há como desconhecer que o pensamento de Hegel pela sua dimensão extensiva não 

deixa de ter uma natureza totalizadora, muito embora a partir do Século XIX começou a ser 

criticado profundamente. A ideia do mundo total como um desdobramento espiritual levou os 

pensadores a revisitarem a história e encontrar no seu contexto o mundo real, o efetivo mundo 

dos fatos, se os homens comuns tinham dificuldade de fazer esse tipo de abstração para 

encontrar o mundo real, os filósofos iniciaram uma caminhada para acompanhar o voo da coruja 

e encontrarem o direito nas suas novas dimensões. O conceito filosófico que o racional é real 

e a subsequente leitura de Hegel, num processo de conversão de que o que é real é racional, 

levou a densas mudanças na filosofia do Século XIX, dando à luz a ideologia como percepção 

do mundo e das relações humanas como algo concreto. 
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3.2 HEGEL E A CONSTRUÇÃO DO DIREITO 

 

 

 No seu livro Filosofia do Direito13, Hegel chama a filosofia de coruja de minerva, que 

é o pássaro da deusa grega Minerva (Athena para os romanos). Para Hegel a coruja é o símbolo 

da filosofia, e desta simbologia se constrói a histórica frase a coruja de minerva só levanta voo 

ao entardecer visto que ela só se manifesta e se reconhece ao fim de todos os desdobramentos 

do dia (na metáfora hegeliana) do espírito como pressuposto da concretização da sua realização 

metafísica no direito, como construção absoluta, mas retardatária suscetível a outras 

reviravoltas do geast enquanto nova manifestação da consciência para si. 

 Na filosofia hegeliana o terreno do direito é, em geral, o espiritual, e seu ponto de partida 

é a vontade livre, de modo que a liberdade é a substância desta vontade livre. Assim, o sistema 

do direito é o reino da liberdade efetivada, o mundo do espírito produzido a parir dele mesmo, 

enquanto uma segunda natureza (HEGEL, 2010, p. 2). Tentando traduzir esta ideia, então, o 

direito é uma realização extemporânea que pereniza a ideia do espírito de justiça, que é estudado 

não apenas como a “encarnação” da ideia como pretendeu Hegel, mas como uma construção 

efetiva que influencia nas diferentes dimensões do mundo real. 

Estas ideias coincidem com o idealismo iluminista, que evolui como forma de 

compreender e explicar a realização dinâmica do real como a realização do próprio espírito, a 

consciência e a razão antes produtoras de esperança transmudam-se na leitura capaz de traduzir 

o mundo e influir na sua dimensão real. A noção hegeliana, então, é a razão infinita, que evoluiu 

da consciência voltada à razão finita, para o encontro da ideia como instrumento de tradução 

do mundo real ou da consciência como tradução da ideia que se realiza nas circunstâncias da 

vida cotidiana. 

O direito coincide com aquilo que os enciclopedistas da época denominavam espírito 

objetivo, mas a primeira iniciativa conceitual foi, talvez, para evitar a confusão que Hegel trazia 

para o conceito de direito, quando começou a fazer distinções entre o Direito Abstrato e, 

principalmente, com o que se entende ordinariamente como o direito natural. Hegel trouxe 

 
13 Traduzido do alemão por Paulo Meneses, um dos mais eminentes estudiosos hegelianos no Brasil. A tradução 
capitaneada por Meneses nos põe em contato com o que Hegel realmente escreveu, onde se procurou extrair o 
“espírito de sua letra”, associado os adendos realizados na obra apresentam-se como interpretações dos alunos dos 
cursos ministrados pelo próprio Hegel. Meneses afirma que fazer uma hermenêutica da leitura dos textos de Hegel, 
não é tarefa fácil, mas sua tradução é uma possibilidade de novas leituras mais apropriadas para este filósofo da 
Filosofia Política Moderna. 



38 

ideias como o Direito da Pessoa, o Direito de Propriedade, que se confundem em um 

determinado momento com a realização efetiva da liberdade. 

Trouxe ainda o conceito de Direito da Família como a expressão do espírito no processo 

criativo, e o Direito de Estado, que bem se realiza depois do Direito Abstrato. Também, o 

Direito Real é formulado pela primeira vez na história e não se pode negar sobre a condição 

histórica da aparição deste Direito Abstrato nas suas relações com os estoicismos e o ceticismo, 

cuja fenomenologia nos dá as indicações balizadoras para muitas de suas ideias. 

As linhas do Prefácio do livro, preparado em 1820, caminham no mesmo sentido de que 

a Ciência Filosófica do Direito tem por objeto a ideia do Direito, isto é, o conceito do Direito e 

sua realização prática, ou seja, sua materialização. A ciência do direito é uma parte da filosofia, 

que tem como objeto o desenvolvimento do conceito da ideia, que é a razão para a realização 

do objeto do direito. Ele tem um ponto definido de partida, sendo que a sua evolução (do direito) 

é imanente ao próprio objeto, que é o resultado da ideia da verdade real que o precede. 

Os resultados da teoria hegeliana sobre o Direito na sua obra evoluem nos capítulos que 

aprofundam seus pensamentos: no primeiro capítulo explora-se o conceito de Direito Abstrato, 

esfera em que ele trata do que se denomina Direito Privado, em que os indivíduos comparecem 

enquanto pessoas, dotadas de posses e propriedades, entrando numa relação contratual com os 

demais cidadãos (HEGEL, 2010, p. 7). Neste contexto, observamos que estes temas do direito 

de propriedade, contratos, relações entre pessoas é o que podemos chamar hoje de segurança 

jurídica. 

Todos estes institutos são condições mesmas de uma sociedade que se realiza enquanto 

Estado, onde este Estado não pode existir, conceitualmente falando, se não pressupor esta sua 

própria condição garantidora da ordem do grupo que o constituiu. Hegel defendia que o Direito 

de propriedade era um dos fundamentos dos Estados livres e um Estado que desrespeitasse este 

Direito Abstrato seria um Estado que não mereceria esta denominação. 

Assim, partindo do pressuposto que a vontade é livre em si e por si, de onde evolui o 

conceito abstrato de direito, a vontade livre é universal, portanto, o sujeito é uma pessoa livre, 

e a noção de personalidade implica no conceito de livre arbítrio. A personalidade começa 

quando o indivíduo toma consciência de si, a personalidade contém principalmente a 

capacidade jurídica e constitui o fundamento abstrato, por ele mesmo, do Direito Abstrato por 

sua formação. O imperativo do Direito em Hegel, então, é o seguinte: eu sou uma pessoa e 

respeito as outras como pessoas que também o são. 

O segundo capítulo trata da moralidade e da eticidade. O conceito hegeliano de 

Moralidade diz respeito ao que hoje consideramos como a esfera subjetiva do indivíduo, que 
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ele denomina de sujeito. O sujeito em Hegel é aquele que se faz moralmente pelo conjunto de 

suas ações em sociedade, pois a ação moral é o núcleo central das suas considerações, que tem 

como norte a dimensão subjetiva, das intenções, convicções e projetos que se realizam 

praticamente em sociedade. Ou seja, neste capítulo Hegel está focado na relação entre a 

dimensão subjetiva e a sua realização prática, a partir das quais ele vai colocar a questão da 

responsabilidade das ações do sujeito. 

Hegel evolui também para discutir a questão da moralidade objetiva, que ocupa parte 

do conteúdo do seu livro, onde a moralidade objetiva é para ele a ideia da liberdade nas 

condições da vida, é um saber, e seu valor na consciência de si e que se realiza pela ação cônscia 

de seus atos. A moralidade objetiva é o sistema de determinação da ideia, ela é dotada de um 

caráter racional, de certa maneira ela é a liberdade ou a vontade existente em si e por si, a 

moralidade aparece como a substância desta consciência real de si, que é o senso de conhecer 

e dominar o objeto do saber cultural formador de uma sociedade. 

No conjunto destas ideias, no terceiro capítulo, Hegel introduz a discussão sobre a 

família que se determina por sua unidade de sentimentos, pelo amor entre si que corresponde a 

disposição do espírito e a consciência de ser um indivíduo, na sua essência, como membro de 

um total. A família, segundo o pensamento hegeliano é uma instituição ética ao lado da 

sociedade civil-burguesa e do Estado. A família faz parte da “Eticidade”, sendo um esteio de 

relações humanas baseadas no amor, na afetividade, no sentimento coletivo, na hierarquia, no 

respeito, na educação e, também, no patrimônio familiar. O direito que junta os indivíduos é a 

unidade da família, na forma de um direito comum num determinado momento. 

A partir desta discussão conceitual, ainda, no mesmo capítulo, Hegel passa a discutir a 

formação da “sociedade civil” como continuação da família, que, em si mesma, tem um fim 

particular como pessoa concreta, com interesse subjetivo de sua realização objetiva para sua 

própria satisfação. Paulo Meneses destaca que o que denominamos de sociedade civil é 

formulado em Hegel pelo conceito de sociedade civil-burguesa (bürgerliche Gesellschaft), o 

que verte a dois conceitos ou significados na ótica de Meneses. O primeiro o da sociedade civil, 

formada pelas suas diversas instituições, que se efetivam os direitos civis, onde na atualidade 

se dá especial destaque aos processos de formação da opinião pública e ao exercício da 

liberdade de pensamento e de imprensa. O segundo significado está relacionado ao processo 

econômico propriamente dito, onde surge a questão dos processo de trocas, que se desenvolve 

em relações impessoais em que as necessidades ou os carecimentos de uns são satisfeitos por 

intermédio dos carecimentos de outros, em trocas impessoais que se fazem em escalas de acordo 
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com a organização da sociedade, daí surgem as ideias de um regramento imanente para regular 

o seu modo de funcionamento, que atualmente caracterizaríamos como a economia de mercado. 

Em seguida, ainda na terceira parte de sua obra, Hegel toma como aspecto importante 

sobre o direito a questão da jurisdição e neste contexto introduz uma discussão sobre o direito 

como lei, quando entende que o direito é a consciência de uma ideia e que se realiza na lei, e se 

transforma no direito positivo em geral. Ele também entende que existe um direito costumeiro 

e aproxima esta discussão sobre o direito nacional da Inglaterra que foge um pouco do modelo 

de codificação dominante em países como Alemanha. De qualquer forma, Hegel não deixa de 

reconhecer que o sistema jurídico positivo é uma ciência histórica que tem por princípio a lei 

como autoridade. Neste momento de sua teoria, Hegel analisa o papel do Tribunal, ou seja, o 

aparecimento histórico da função de julgar como forma de materializar a ordem necessária na 

conjugação ou no conflito de interesses, observando que estas instituições são absolutamente 

necessárias em si e por si, para julgar racionalmente, o direito contra o crime e em outras e 

tantas dimensões em que se aplicam o conjunto de leis. 

Enfim, Hegel constrói sua teoria na esteira de conceitos cuja apropriação contemporânea 

nos ajuda a pensar o mundo em que vivemos hoje, cujas observações finalmente culminam em 

conceitos atuais da formação da construção do Direito dentro do Estado. 

 

 

3.3 O ESTADO COMO MATERIALIZAÇÃO DA MORAL 

 

 

A teoria de Hegel evolui para uma grande discussão sobre o Estado, ainda no contexto 

da moralidade objetiva, quando observa que o Estado é a realidade em ação da ideia moral 

objetiva, o espírito moral como vontade substancial revelada, clara por si mesma, que se 

conhece e se pensa e se realiza por si e pela coletividade, assim como quer e parecendo que 

quer, o Estado como realidade é um ato de vontade substancial, ele realiza e reconhece a 

consciência particular da sua universalidade e a racionalidade em si e por si (por todos). 

Esta unidade substancial, o Estado, é absolutamente permanente, está lá por força da lei. 

Neste contexto da discussão do Estado Hegel introduz o pensamento sobre o direito político 

interno e a Constituição, depois de observar que a Constituição política é em primeiro lugar a 

organização do Estado e o processo de sua vida orgânica que se movimenta por si mesma e 

segue observando que a Constituição é a racionalidade em si do Estado, determina e reparte ele 
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mesmo nas suas atividades e na natureza do seu conceito a ordem necessária a sociedade que o 

legitimou nas suas tarefas organicistas.  

Neste aspecto Hegel cita o L’sprit de Lois de Montesquieu e trata da questão dos poderes 

públicos e do interesse privado, citando que Montesquieu reconhece a honra como princípio de 

moralidade, e por isso, não considera a monarquia patriarcal, antiga em geral, evoluindo, na sua 

opinião, até a Constituição objetiva, embora também observe a natureza da monarquia feudal, 

procurando mostrar as relações cristalizadas com a propriedade privada legalizada em distinção 

do privilégios individuais e corporativos, não deixando de observar criticamente que o Estado 

altera os privilégios pessoais. 

O Estado avança, assim, através do poder do governante materializado como vontade 

do poder do Estado, mas não deixa de observar que os membros do Governo e os funcionários 

do Estado constituem a parte principal da classe média, que através da inteligência cultivam e 

constrói a consciência jurídica da massa de um povo via a legislação. Para Hegel o poder 

legislativo faz as leis na sua medida da medida da classe dominante e considerando as 

necessidades determinantes complementares da própria sociedade.  

Finalmente há que se considerar que, se Kant contribui para a construção de uma ordem 

jurídica coerente e hierárquica do seu imperativo do direito, que tem sua máxima expressão 

posteriormente na teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, Hegel preferiu desenvolver o seu 

pensamento a partir das discussões sobre a essência objetiva e subjetiva direito e os seus efeitos 

na construção do Estado, onde a questão da moralidade subjetiva e objetiva permitiu que fizesse 

um avaliação de profundidade dos diferentes institutos jurídicos, à sua época relevantes. 

Neste contexto o direito adquiri uma nova performance a partir de grandes pensadores 

da época que colocam-se diante e contra os princípios hegelianos, se destacando entre eles Karl 

Marx (1818/1883). Paulo Ghiraldelli, comenta que “Karl Marx foi mais do que um leitor de 

Hegel, ele foi efetivamente um hegeliano, todavia, sua formação filosófica estava alicerçada 

em uma parte da filosofia clássica grega diferente daquela que Hegel apreciava”. 

Ghiraldelli exorta ainda que “Marx devia mais ao pragmatismo de Epicuro e Demócrito, 

que influenciou o seu materialismo do que ao Idealismo Romântico de Hegel” 

(GHIRALDELLI, 2010, p. 29). Esta convicção de origem, provavelmente, levou Marx a 

desenvolver uma hermenêutica voltada não apenas para uma revisão de Hegel, mas para uma 

reversão da sua lógica compreensiva da dialética do espírito. 

Marx chamou esta postura de inversão. “Ao contrário de confiar no espírito pela 

construção do mundo como responsável pelo mundo, como sendo o próprio mundo, Marx 

apontou como característica de cada época da história os ‘modos de produção’” (organização 
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do trabalho): escravagista, feudalista e capitalista, onde sempre se manifestavam as relações 

entre aquele que trabalha e aquele que ordena a movimentação financeira para obtenção do 

produto. Assim, por exemplo, senhor e escravos, servos e senhores, operários e patrões etc. É 

nesta linha que se produziria o Direito para Marx e sua consecutiva evolução representava um 

modelo de controle da sociedade, na verdade, do capital para controlar o trabalhador, ou seja, 

para cada modo de produção um determinado direito, que evoluía nas circunstâncias de cada 

mudança. 

Em Hegel isso é diferente, pois o direito se reproduziria a cada consecutiva evolução do 

espírito e a sociedade se construiria no contexto dessa evolução espiritual, onde em cada época 

predominava uma ética do tempo. Para se ter uma nova vida ética seria necessária romper com 

as ideologias que traduziam a ética do espírito. 

Noutro sentido, para Marx, o conceito de ideologia nasce como uma forma degenerada 

de organizar a produção no contexto da sociedade, a ideologia seria uma espécie de “falsa 

consciência reinante” sendo então que para se viver em harmonia seria necessário afastar as 

ideologias (do idealismo, iluminismo romântico). Ocorre, todavia, que o próprio conceito de 

ideologia de Marx sofreu uma conversão na sua negação, desenvolvendo um novo conceito de 

ideologia como um novo projeto de uma nova ética de vida. 

Hegel não se referia a vida ética a partir da construção de outra sociedade, e sim a partir 

de uma nova postura de vida, daí o seu romantismo ascético que busca escapar de impulsos 

pragmáticos permeados pelo interesse, não há como negar, todavia, que a lógica da reflexão 

marxista é a mesma lógica de Hegel, só que o primeiro constrói o direito a partir das ideias 

sobre os fatos e o segundo constrói o direito a partir das ideias éticas, e o Direito, então, 

presidiria a vida social, livre dos interesses das mesquinharias do cotidiano econômico, onde o 

homem assentaria a sua busca por felicidade. 

Enfim, Meneses resume bem todas estas ideias de Hegel, defendendo que ele foi o 

pensador do Estado, mas também da família, da sociedade civil burguesa, da eticidade das 

instituições, das regras, valores, crenças e normas que regem a vida do indivíduo, a vida do 

cidadão. Assim, não devemos centrar as análises de filosofia hegeliana apenas no conceito 

burocrático de Estado. 

Em Hegel a definição da entidade estatal está na sua denominação como “Estado interior 

racional”, fruto conceitual da sociedade civil-burguesa, que comparece sob a forma de “Estado 

exterior e do entendimento”, e por tal imbricação (sic) entre um e outro não haveria sentido em 

falar em oposição entre “mercado” e “Estado”. Mas sim que o Estado neste modelo seria uma 
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instância administrativa e política e não instância econômica, que se auto regula pelo seu 

próprio movimento de carências e satisfação destas. 

 

 

3.4 A ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

 

 

 Como resumido acima, a obra de Hegel evolui em uma discussão sobre o Estado, no 

contexto da moralidade objetiva, em que define que o Estado é a realidade em ação, para 

concretização de sua própria ideia moral objetiva, o espírito moral expressando sua vontade 

revelada. Na concepção hegeliana de Estado este se apresenta como uma instância basicamente 

administrativa e política, não existindo o Poder Judiciário, como no conceito organizacional de 

vários países, em especial como no Brasil, onde costumamos referir-nos ao Estado Juiz. 

O Estado administrativo é constituído por instâncias burocráticas profissionais, cuja 

função é fundamentalmente universal, voltada para o bem público dos cidadãos e não para os 

interesses particulares de alguns. Quanto a instância política, Hegel afirma que é lá que o Estado 

ganha forma de governo representativo, com suas várias instâncias, que em termos 

contemporâneos podemos afirmar que seriam os poderes executivo e legislativo.  

No entanto, um ponto particular na filosofia do direito de Hegel nos interessa para este 

trabalho, qual seja, o capítulo em que estuda a administração do direito, que possui papel 

importante para a sua teoria do Estado. Para que o Estado tenha força e estabilidade, é 

necessário haver uma boa administração do direito, principalmente na aplicação das leis e na 

educação dos cidadãos para segui-las. 

No entanto, verifica-se que na obra hegeliana a administração do direito está deslocada 

da seção do Estado, tratada na Terceira Parte de seu estudo, na segunda seção, onde se analisa 

a Sociedade Civil (burguesa). Esta separação tem fundamentos que norteiam a concepção do 

autor sobre a sua ideia de Estado. Para Hegel a administração do direito trata, ou deveria tratar, 

de âmbitos privados da vida social, ou seja, das relações entre os indivíduos particulares. Já o 

Estado, ele trata do conjunto de cidadãos formados e estabilizados com ele. Na administração 

do direito são observados os conflitos entre os cidadãos, como eles são resolvidos na sociedade 

visando à sua estabilidade. 

O Estado hegeliano trata da política e de seu modo de organização institucional. Para 

Hegel, o Estado não pode se ater às formalidades de caráter individual, mas sim ao conjunto de 

cidadãos que o formam, com sua política e estabilidade que têm de proporcionar para o povo. 
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Entretanto, o Estado e a administração da justiça não estão desvinculados um do outro, pelo 

contrário, um depende do outro. O Estado necessita da administração do direito para resolver 

os conflitos pessoais, e a administração do direito precisa do Estado para a implantação de leis 

que estabilizem a sociedade e a tornem cada vez mais pacífica. 

Para a compreensão da administração do direito em Hegel, há de se abranger todo o 

sistema filosófico por ele desenvolvido, o que demandaria, talvez, o dobro de laudas até agora 

escritas. Assim, trataremos de esclarecer o que Hegel quer propor com esse aspecto relativo à 

administração do direito na medida mais ampla que nos for possível. 

Inicialmente, verifica-se para a teoria hegeliana que a violação dos direitos entre os 

cidadãos de um Estado provém basicamente entre o ter e o querer ter. O direito nasce da 

individualização e do reconhecimento de que somos todos necessitados um do outro, dentro de 

um sistema de carecimentos. Por essa razão, o conflito entre carências e a satisfação das mesmas 

provêm: “a) por meio das coisas externas, que são igualmente, a propriedade e o produto de 

outras carências e vontades e b) pela atividade e pelo trabalho, enquanto seja este o mediador 

de ambos os lados, visto que o seu fim é a satisfação de uma carência.” (HEGEL, 2010, p. 193). 

A emancipação do sujeito em sociedade, segundo Hegel, provém de um reconhecimento 

do homem pelo que ele é e pelo que ele faz em seu cotidiano, no trabalho. Assim, suas carências 

só poderão ser satisfeitas no trabalho e pelo trabalho, no reconhecimento da pessoa humana, de 

sua independência, na reciprocidade desse reconhecimento, pois só somos reconhecidos à 

medida que reconhecemos o outro. Nesse sentido, é a partir de que os homens criaram para si 

estas múltiplas carências, e que a existência delas se entrelaça com a sua satisfação, é que as 

leis conseguem formar-se para regular este sistema de carências. 

Ocorre que a satisfação de uma carência particular não significa a realização do 

indivíduo enquanto tal, mas a realização de uma de suas vontades. E é neste contexto, então, 

que muitas pessoas querem a realização de sua satisfação de forma imediata, e vão contra a 

sociedade, cometendo delitos. Assim, o direito é o que regulará e dará estabilidade à sociedade 

para que cada cidadão possa conviver com a universalidade nela contida. 

Hegel também deixa claro em sua teoria que ele concebe os cidadãos como pessoas 

potencialmente esclarecidas, pois sua inserção em sociedade está atrelada a crenças e ao 

convívio com uma determinada cultura, que traz suas carências naturais. Assim, o direito é 

relativo à cultura, e esta é que dá existência ao mesmo, para então fazer com que todo aquele 

que não cumpre as exigências daquela determinada cultura, e seu direito, deva ser reeducado, 

ou punido, para nela inserir-se e ser aceito. 

Nesta esteira, o direito nasce no intuito de disciplinar o comportamento das pessoas que 
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violam os padrões determinados por sua cultura, pois cada pessoa faz parte da universalidade 

de uma sociedade, e todos são idênticos como pessoas numa mesma sociedade. Os homens, 

enquanto membros da sociedade civil, têm um mesmo estatuto, os mesmos direitos 

fundamentais, não importando as suas escolhas particulares, ou qual a sua nação. 

Cada pessoa é, enquanto membro ou parte da sociedade, expressão da universalidade 

para aquela sociedade, não devendo haver diferenças como exorta Hegel, “o homem vale assim, 

porque ele é homem, e não porque ele é judeu, católico, protestante, alemão ou italiano etc.” 

(HEGEL, 2010, p. 203). Portanto, o direito tem como objetivo disciplinar os cidadãos, pois 

cada um deve corresponder às expectativas da universalidade daquela sociedade. Assim, seus 

atos não devem interferir na convivência dos demais cidadãos, pois só desse modo é que os 

cidadãos podem conviver com a universalidade dos demais membros sociais, expressando-se 

por sua liberdade particular, mas nos limites da universalidade da sociedade em que está 

inserido. 

Os direitos universais e fundamentais estão baseados na liberdade individual de uma 

pessoa, em sua cultura, na de seu povo e na de todos os que com ela convivem, ou seja, está 

enraizado na cultura política daquele Estado. Cada indivíduo terá um comportamento segundo 

seus costumes e regras, que também possuirão princípios universais de reconhecimento de 

outros povos, assim como diferenças. Neste sentido, o direito hegeliano quer ser um direito 

amplamente inclusivo que extrai o que há de bom em culturas mais esclarecidas e o aplica a 

toda a sociedade. 

A efetividade e a realidade do direito estão em existir para a consciência humana, para 

que, nessa, o direito tenha valor e traga a estabilidade do mundo real. É assim que a 

universalidade das pessoas se realiza e se efetiva. O direito, então, estabiliza a sociedade civil 

pela educação e pelo controle de todos os que vão contra ele. A respeito do direito, de sua 

validade e efetividade em uma sociedade, podemos apreender de Hegel que, para sua teoria, “a 

matéria do direito é absolutamente universal ao indivíduo. Por isto o direito tem de ser algo que 

apreende o universal e se orienta por ele.” (HEGEL, 2010, p. 203). Três são estágios a 

considerar: a) o direito, tal como ele está posto na forma da universalidade no direito; b) Nesta 

forma do direito ele tem de ser reconhecido por todos, ser para todos, assim ele entra na 

existência da sociedade; c) Nesta realidade efetiva, o direito tem de ser reconhecido como 

válido. 

Assim, há um conhecimento e reconhecimento do homem do que seja o direito na 

sociedade da qual faz parte. A observância do direito dá estabilidade; permite que se possa 

conviver com os demais, sem excesso de conflitos, graças ao reconhecimento de que os outros 
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cidadãos têm direitos iguais ao meu. Em princípio, todos reconhecem a validade das regras da 

sociedade e o dever de respeito às outras pessoas. 

O direito, provém das liberdades dos cidadãos, e só vem à consciência pela disciplina 

que ele próprio dá aos comportamentos das pessoas que violam os seus padrões. Todos os 

cidadãos que infringem as leis devem ser julgados como se tivessem ferido a liberdade de toda 

a sociedade, fazendo com que se tenha a observância do que seja o direito, e não se venha a 

cometer delitos por ter a consciência, e saber o que é o direito de seu povo e de sua sociedade, 

e de como cada cidadão deve se portar diante da mesma. 

A sociedade civil tem que se adequar às leis e ao Direito dado ao seu povo, e neste 

sentido cada cidadão decide o que fazer de acordo com sua liberdade, entretanto, tem que levar 

em conta o que o direito lhe prescreve, ou seja, deve respeitar as outras pessoas nos limites da 

norma posta. Assim, a questão que cabe ao direito resolver refere-se à adaptação das carências 

e das atividades necessárias à sua satisfação. Essa satisfação, porém, vai além do 

reconhecimento intersubjetivo, pois deve ampliar-se a todos os membros de uma sociedade. 

Segundo Hegel, a articulação das carências e do necessário para satisfazê-las encontra-se na 

corporação, que ele considera a segunda família de uma pessoa, ou seja, o espaço em que a 

pessoa continua a dar-se conta da necessidade de universalizar seus interesses e suas atividades 

de modo a reconhecer-se na própria sociedade. 

Mas, como podemos dizer que o direito teoria hegeliana é estável? Estas respostas serão 

dadas no tribunal pela pena, que é sancionada a cada caso particular, analisando a intenção pela 

qual o cidadão se desviou do convívio com os demais membros da sociedade e vendo os danos 

causados por um infrator. A Filosofia do direito de Hegel quer proporcionar aos cidadãos de 

um Estado a vivência de suas liberdades, mas essa liberdade não deve alterar a convivência de 

outros membros de sua sociedade. Por isso, o conceito de liberdade implica a regulação dos 

litígios da sociedade civil, pela aplicação de suas leis no tribunal. 

O direito enquanto lei se efetiva no tribunal, para demonstrar a estabilidade de um 

Estado, necessita-se de um bom tribunal que julgue os delitos que vão contra os demais cidadãos 

de forma efetiva, eficiente e eficaz. No conceito hegeliano o tribunal faz parte da administração 

do direito, consubstanciado em legislação efetiva e reguladora dos cidadãos, no qual os litígios 

da sociedade são resolvidos. Assim, conclui-se do pensamento de Hegel que o tribunal nada 

mais é do que a lei a que se dá realidade efetiva, de sorte que o determinante é a lei enquanto 

tal, o tribunal é a própria lei personificada, na figura do juiz, cumprindo-se plenamente, através 

dos homens, dos indivíduos. A lei é o universal em forma universal, falta-lhe a individualidade. 
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A subjetividade, estas são só dos homens, portanto, o tribunal é a lei revestida com a realidade 

materializada. 

Para Hegel, a liberdade é central na vivência humana, mas saber transmiti-la pela 

educação é um ponto que provém da família e conduz a sociedade a partir das leis provindas 

do direito de um Estado em particular. O tribunal, então, é o local em que se expõem os litígios 

cometidos na sociedade civil e os julga para haver boa convivência entre os cidadãos. E desta 

forma se consumam os ensinamentos de Hegel sobre a administração da justiça no estado de 

direito, que se efetiva na aplicação da legislação positiva. 
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CAPÍTULO 4 - KELSEN E A CONSTRUÇÃO DO DIREITO MODER NO 

 

 

4.1 KELSEN LEITOR DE KANT 

 

 

Muitos estudiosos fazem referência a grande influência de Kant na Filosofia do Direito 

de Hans Kelsen (1881/1973), onde ora nota-se uma identidade e ora percebe-se um afastamento. 

Nas ideias centrais de Kelsen é tarefa da ética e da ciência jurídica apenas conhecer e descrever 

as normas morais postas e as normas de direito postas. Quanto ao problema da justiça, que é 

uma exigência da moral, este é remetido para fora da ciência jurídica em Kelsen, sendo que na 

ética ela é tratada pela via normativa. 

Assim, para Kelsen, será justa aquela conduta que estiver de acordo com uma norma 

moral posta por uma autoridade moral, encontrando neste ponto o pensamento de Hegel, quanto 

a construção do direito e do Estado de direito moderno. Cabe ressaltar que Kelsen é um jurista 

de origem austríaca, viveu inicialmente exilado em vários países, até fixar grande parte de sua 

vida acadêmica na Universidade de Berkley, nos Estados Unidos, para onde migrou em meados 

da segunda década dos anos trinta. 

Entretanto, ao se estabelecer a relação entre direito e moral em ambos os autores é 

necessário considerar que a leitura de Kant feita por Kelsen pode ser efetivada, em certa medida, 

através das lentes do neokantismo, caracterizado como um movimento de retorno ao 

pensamento de Kant, que surgiu na Alemanha em meados do século XIX, cujos pensadores se 

opuseram tanto ao irracionalismo quanto ao naturalismo especulativo e sustentaram que o status 

de ciência da Filosofia para a formação da sociedade dependia da volta ao método kantiano. 

Organizados principalmente em torno de duas escolas, a de Marburgo, à qual 

pertenceram Friedrich Albert Lange, Hermann Cohen, Paul Natorp e Ernest Cassirer, e a escola 

do Sudoeste alemão, Baden e Heidelberg, cujos principais expoentes foram Wilhelm 

Windelband, Heinrich Rickert, Wilhelm Dilthey, Max Weber, Georg Simmel e Bruno Bauch 

(HÖFFE, 1986, p. 273-276), o neokantismo, não obstante as peculiaridades de cada escola e 

teoria filosófica, apresentou como características comuns a negação da metafísica e a redução 

da filosofia à teoria do conhecimento. 

É neste contexto da negação da metafísica que segue Kelsen, ao retornar à filosofia de 

Kant, ele se interessa pela sua teoria do conhecimento e não pela sua filosofia moral e do direito, 

a qual considerava incorrer nos mesmos problemas das teorias jusnaturalistas. Desse modo, a 
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recusa à metafísica faz com que a relação entre direito e moral se estabeleça no âmbito 

fenomênico e não no âmbito noumênico. Uma das consequências da assunção desse 

posicionamento é a rejeição de qualquer possibilidade de se falar num único conceito de moral 

ou de justiça. É preciso então assumir, que daí advém a postura relativista de Kelsen no que diz 

respeito ao conceito da moral e da justiça. 

Neste sentido, antes de avançar sobre as ideias kelsenianas, é preciso revisitar um pouco 

mais sobre a relação entre Direito e Moral na obra de Kant. Como vimos, a filosofia prática de 

Kant está exposta principalmente nas obras Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

(1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Metafísica dos Costumes (1797). Contudo, é na 

Metafísica dos Costumes que a relação entre direito e moral é abordada de modo mais 

específico. É necessário destacar que a relação entre direito e moral na filosofia kantiana é 

objeto de divergência entre os intérpretes de sua obra. Dentre vários autores podemos citar 

Höffe (2010) e Almeida (2006), que sustentam haver uma estreita relação entre a lei moral e o 

direito, de modo que “o direito pode ser entendido como uma subclasse das leis morais” 

(ALMEIDA, 2006, p. 215). 

Na obra Metafísica dos Costumes, como sabemos, é dedicada à discussão das leis 

morais. Embora Kant faça uma distinção entre Direito (Doutrina do Direito) e Ética (Doutrina 

das Virtudes), ele considera que ambos fazem parte de um conceito mais amplo de Moral e, 

deste modo, tanto os princípios da Ética quanto os princípios do Direito encontram sua 

fundamentação última na Razão. As leis morais, afirma o Kant, “só valem como leis na medida 

em que possam ser consideradas como fundadas a priori” (KANT, 2005, p. 21) e, nesse sentido, 

são necessárias e universais. Isso significa que para Kant as leis morais estão no âmbito do 

noumenon e não do fenômeno. 

No entanto, isso não implica na negação da relação entre a metafísica dos costumes (leis 

universais e necessárias) e a antropologia moral (a experiência, os costumes considerados de 

forma histórica), mas sim, remete a constatação de que uma antropologia moral não é capaz de 

estabelecer leis universais e necessárias, uma vez que apenas reproduz aquilo que na prática 

social se reconhece como moralidade14. Kant alerta que “mesmo os conceitos e juízos sobre nós 

próprios e a nossa ação ou omissão carecem de significado moral quando contêm somente 

aquilo que pode apreender-se da experiência e se nos deixarmos induzir a converter em 

princípio moral algo extraído desta última fonte corremos o perigo de cair nos erros mais 

 
14 Apenas como exemplo, para pontuar uma explicação que se atribui ao pensamento kelseniano, está o fato de 
que em determinado momento histórico a moralidade social não condenava a escravidão ou a desigualdade de 
direitos entre homens e mulheres. 
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grosseiros e perniciosos” (KANT, 2005, p. 21). Trata-se aqui da negação da possibilidade da 

derivação do dever ser (leis morais) a partir do ser (experiência). 

Assim, as leis morais implicam a possibilidade, no ser humano, de submissão da 

sensibilidade (inclinações) à razão. As inclinações são o impulso sensível e estão relacionadas 

ao arbítrio animal. Já o arbítrio humano, distintamente do animal, é aquele que é “afetado mas 

não determinado pelos impulsos sensíveis e que não é, portanto, puro por si próprio - sem uma 

adquirida habilidade da razão -, mas pode ser determinado a certas ações pela vontade pura” 

(KANT, 2005, p. 19). Em outras palavras, no arbítrio humano os impulsos sensíveis podem ser 

mediados pela razão pura (estrutura da mente) de modo que os indivíduos têm a capacidade de 

escolher entre aquilo que querem fazer e aquilo que devem fazer. 

Neste sentido, é a partir dessa relação entre os impulsos sensíveis e a razão pura que a 

teoria kantiana vai definir os conceitos negativo e positivo de liberdade. O conceito negativo: 

refere-se a “liberdade do arbítrio é a independência da sua determinação por impulsos sensíveis; 

O conceito positivo é: a “liberdade é a faculdade da razão pura de ser por si mesma prática” 

(KANT, 2005, p. 19). A liberdade consiste, então, na possibilidade da razão realizar a mediação 

entre os impulsos sensíveis e o dever, ou ainda, “a submissão das máximas de cada ação à 

condição de ser apta a converter-se em lei universal” (KANT, 2005, p. 19). É por esse motivo 

que Kant chama as leis morais de leis da liberdade, pois elas implicam a submissão do sensível 

e contingente ao racional e universal. 

 
Neste conceito positivo de liberdade (em sentido prático) fundamenta-se leis práticas 
incondicionadas, que se denominam morais; para nós, que temos um arbítrio afectado 
pela sensibilidade e que, por isso, não adequa por si próprio à vontade pura mas 
frequentemente a contraria, as leis morais são imperativos categóricos, certas acções 
são permitidas ou proibidas, quer dizer, são moralmente possíveis ou impossíveis; 
mas algumas delas ou as suas contrárias são moralmente necessárias, isto é, 
obrigatórias e daí decorre para elas o conceito de dever [...] (Kant, 2005, p. 30-31). 

 

Ao expor a divisão da metafísica dos costumes, Kant demonstra suas ideias a partir de 

outros conceitos importantes, já mencionado nos capítulos anteriores, quais sejam: que as leis 

morais podem distinguir-se pelos seus móbiles. Assim, a “legislação que faz de uma ação um 

dever e simultaneamente desse dever um móbil é ética” (KANT, 2005, p. 27). Já a legislação 

“que admite um móbil diferente da ideia do próprio dever é jurídica” (KANT, 2005, p. 27). 

Disso decorre que a “mera concordância ou discordância de uma ação com a lei, sem ter em 

conta seus móbiles, chama-se legalidade (conforme a lei), mas aquela em que a ideia de dever 

decorrente da lei é ao mesmo tempo móbil da ação chama-se moralidade (eticidade) da mesma” 

(KANT, 2005, p. 27). 
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Há também uma distinção no modo de compreensão dos deveres oriundos de cada uma 

dessas legislações. Os deveres jurídicos “só podem ser deveres externos, porque esta legislação 

não exige que a ideia de dever, que é interna, seja por si mesma fundamento de determinação 

do arbítrio do agente” (KANT, 2005, p. 27). Os deveres éticos, por sua vez, incluem na lei “o 

motivo interno da ação (a ideia de dever), característica que não se verifica na legislação 

externa, a legislação ética não pode ser uma legislação externa” (KANT, 2005, p. 27). 

Isso remete, então, ao fato de que o direito e a ética, subclasses das leis morais, possuem 

diferentes finalidades. Enquanto a lei jurídica tem a finalidade de fazer, por meio da coerção, 

que a ação dos indivíduos sejam reflexo das prescrições legais, no intuito de assegurar a paz 

social, as leis éticas visam o aprimoramento moral do agente, para também assegurar que esta 

paz se perenize. Por essa razão, pouco importa, no âmbito do direito, se o indivíduo cumpriu a 

lei por considerá-la conforme ao dever ou simplesmente para evitar a sanção ou mesmo para 

receber uma recompensa. 

Assim, ao direito não cabe regular a intenção dos indivíduos, pois uma lei jurídica que 

apresentasse tal finalidade invadiria a esfera privada da vida. Isso não significa, no entanto, que 

a lei jurídica não possa atuar sobre a intenção, uma vez que o medo da sanção ou o desejo de 

receber uma recompensa pode fazer com que o indivíduo aja de acordo com a lei jurídica. Este 

raciocínio implica em reconhecer que na definição kantiana o direito não deve preocupar-se em 

regular o sujeito e sua intenção, caso não haja uma ação contrária ao direito. Em outras palavras, 

o que importa para a lei jurídica é que a ação do sujeito seja conforme ao direito, a intenção 

importa apenas de forma secundária e posteriormente à realização de uma ação15. 

Já no caso da ética, como o propósito é o aprimoramento moral do indivíduo, ela se 

preocupa com a intenção do agente em seguir a lei moral. A ação ética não se regula por uma 

legislação externa, ou mesmo por uma doutrina da vontade divina que estabeleça penas e 

recompensas, em uma suposta vida após a morte como ensinam algumas religiões, pois isso 

representaria a admissão de um móbil diferente da ideia do próprio dever. A ética, contudo, 

pode aceitar como móbil os deveres procedentes de uma legislação externa, mas desde que a 

ideia de dever seja assumida como móbil. 

Assim, verifica-se que na filosofia moral kantiana, direito e ética possuem um tronco 

comum, que é um conceito amplo e metafísico de moralidade. Ambos derivam, portanto, das 

 
15 Pontuando outro exemplo: isso significa que se um homicídio for realizado com dolo ou com culpa é algo que 
apenas será relevante caso um indivíduo cometa um homicídio. Assim, enquanto um homicídio não ocorrer, não 
interessa ao direito que o agente o tenha imaginado inúmeras vezes, com o que o direito penal chama de ‘requintes 
de crueldade’, pois a ação não ocorreu. Mas se a ação homicídio vier a ocorrer, daí sim os aspectos que envolvem 
a intenção do assassino também servirão ao direito, para o planejamento da pena. 
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leis morais que são racionais, universais e necessárias. Distinguem-se em seus deveres e em sua 

forma de regular a conduta humana. Entretanto, como visto, para Kelsen é tarefa da ética e da 

ciência jurídica apenas conhecer e descrever as normas morais postas e as normas de direito 

postas, deste modo, será justa aquela conduta que estiver de acordo com uma norma moral posta 

por uma autoridade moral, quanto a construção do Estado de direito moderno. 

 

 

4.2 A RELAÇÃO ENTRE MORAL E DIREITO EM KELSEN 

 

 

 Como mencionamos anteriormente, a construção do direito e do Estado de direito 

moderno passa pela teoria kelseniana. Hans Kelsen originariamente desenvolveu o seu 

pensamento a partir da filosofia idealista alemã, onde se verifica a alcance de Immanuel Kant 

na sua obra. Observa-se que após conhecer as obras filosóficas e jurídicas que o influenciaram, 

Kelsen parece haver concentrando estudos no livro Crítica da Razão Pura, de onde extraiu a 

ideia do sujeito que cria o objeto no processo do conhecimento, apoiando-se no princípio 

filosófico do “imperativo categórico”, princípio que influenciou a sua Teoria da Norma 

Fundamental como pressuposto ético e gnosiológico, que não se confunde, todavia, com a 

ordem jurídica, mas que permeia a ordem jurídica. 

 Realizada esta pequena introdução, para abordar a relação entre Kelsen e Kant, dentre 

outros autores que ora traremos para nosso trabalho, nos socorremos dos estudos de Stanley L. 

Paulson16, que descreve que o desenvolvimento da teoria de Kelsen apresenta três fases, sendo 

certo que em duas delas o pensamento kantiano exerce grande influência. Segundo Paulson a 

primeira fase (1911-1921), denominada “construtivismo crítico”, caracteriza-se pela afirmação 

da ciência jurídica como disciplina normativa e pela construção dos conceitos fundamentais do 

direito. Nessa fase o predomínio da teoria kantiana sobre Kelsen se manifesta na purificação de 

conceitos centrais da ciência jurídica. A segunda fase (1921-1960) é denominada de “fase 

clássica”, que coincide com a publicação da primeira edição da Teoria Pura do Direito (1934) 

e se verificará que os argumentos neokantianos são invocados como meio para resolver o 

problema da normatividade. Ao longo deste período se verifica, também, a influência empirista 

 
16 O professor Stanley L. Paulson nasceu nos Estados Unidos. É professor na área do direito na Universidade Cristã 
Albrechts em Kiel na Alemanha. Ph.D em filosofia, e considerado uma autoridade internacionalmente reconhecida 
na filosofia e na teoria jurídica europeia do século XX, com atenção especial ao filósofo jurídico vienense Hans 
Kelsen, considerado por muitos "o jurista do século". O professor Paulson proferiu o discurso acadêmico em uma 
sessão na Câmara Alta do Parlamento Federal da Áustria em homenagem a Kelsen em seu aniversário de 125 anos. 
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e da lógica formal aplicada ao direito. Essas influências distintas marcam a divisão da fase 

clássica em dois períodos: o neokantismo (1921-1935) e o período híbrido (1935-1960), no qual 

o neokantismo funde-se com elementos analíticos. Na terceira fase (1960-1973), chamada de 

“fase cética”, Kelsen se afasta das doutrinas kantianas ligadas à fase clássica de sua teoria. 

Sendo neste período a publicação da segunda edição da Teoria Pura do Direito (1960) e dos 

textos publicados após a sua morte sob o título Teoria Geral das Normas (PAULSON, 2000, p. 

xxiv-xxx). 

De acordo com Paulson, “a chave para a dimensão normativa da Teoria Pura do Direito, 

particularmente nos escritos de 1920 e início de 1930, é um argumento kantiano” (PAULSON, 

2000, p. 312). Kelsen, assim como Kant, localiza o Direito no reino do dever ser. Mas o dever 

ser kelseniano é pensado de forma distinta do dever ser kantiano. Como mencionado 

anteriormente, Kant encaminha sua teoria para classificar que o direito é uma subclasse das leis 

morais, cuja fundamentação última é a razão. Nesse sentido, o fundamento último da lei moral 

não está no âmbito da Física ou da experiência, mas sim no âmbito da Metafísica, nos princípios 

universais da razão. 

É exatamente neste ponto que Kelsen se afasta de Kant e se aproxima do positivismo 

científico, cuja principal reivindicação é a adoção, no âmbito das ciências sociais, da 

neutralidade e da objetividade das ciências naturais justamente no intuito de evitar a 

interferência de juízos de valor na atuação do cientista que constrói o direito. Como ressalta 

Warat, a “fusão de algumas ideias do kantismo com outras do positivismo determinou um 

processo dialético entre ambas as posturas, cuja síntese é a Teoria Pura do Direito” (WARAT, 

1995, p. 131). 

Em seu livro A pureza do poder, Warat defende que na Teoria Pura do Direito de Kelsen 

podem ser encontrados cinco níveis de ‘purificação’ da ciência do direito, a saber: a purificação 

política e ideológica, a purificação antijusnaturalista, a purificação antinaturalista ou 

anticausalista, a purificação intranormativa e a purificação monista ou antidualista. (WARAT, 

1983, p.). Esse processo de purificação da fase cética, então, tende a distanciar Kelsen de Kant, 

uma vez que a filosofia moral kantiana possui elementos que o jurista buscava afastar, tais 

como, segundo o próprio Kelsen, a vinculação ao jusnaturalismo e uma concepção de moral 

metafísica. 

Assim, mesmo que a distinção kelseniana entre ser e dever ser seja uma herança da 

teoria do conhecimento de Kant, a rejeição à metafísica dá origem a uma teoria bastante 

diferente daquela do filósofo prussiano. Enquanto o dever ser kantiano (leis morais/ 

ética/direito) é dado a priori pela razão, o dever ser kelseniano (moral/direito) é construído 
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socialmente, seja a partir dos costumes e da tradição (moral), seja a partir da vontade de uma 

autoridade político-jurídica (legislador ou juiz). 

Neste sentido, então, moral e direito na filosofia kelseniana são fruto de uma construção 

social. Apesar disso, essas normas não podem ser associadas, elas devem ser separadas. 

Segundo ele, moral e direito não se distinguem facilmente pela produção e nem pela aplicação 

de suas normas. No que diz respeito à produção, ambas as normas são fruto da construção 

social, pois do mesmo modo que as normas jurídicas, “também as normas da moral são criadas 

pelo costume ou por meio de uma elaboração consciente (v.g. por parte de um profeta ou do 

fundador de uma religião, como Jesus). Nesse sentido a moral é, como o direito, positiva.” 

(KELSEN, 2000, p. 70). 

Igualmente, no que diz respeito à aplicação, Kelsen afasta a distinção kantiana entre 

moral (ou ética) e direito segundo a qual a moralidade dirige-se à intenção (âmbito interno) dos 

indivíduos enquanto a legalidade preocupa-se apenas com a ação (âmbito externo). Nesse 

sentido, o autor afirma, por exemplo, que “quando uma ordem jurídica proíbe o homicídio, 

proíbe não apenas a produção da morte de um homem através da conduta exterior de um outro 

homem, mas também proíbe uma conduta interna, ou seja, a intenção de produzir um tal 

resultado.” (KELSEN, 2000, p. 68). 

Moral e direito distinguem-se, deste modo, pelo modo como cada uma dessas ordens 

prescreve ou proíbe determinadas condutas. Nas suas próprias palavras, o “direito só pode ser 

distinguido essencialmente da moral quando se concebe como uma ordem de coação”, isto é, 

“como uma ordem normativa que procura obter uma determinada conduta humana ligando à 

conduta oposta um ato de coerção socialmente organizado.” (KELSEN, 2000, p. 71). A moral, 

por outro lado, não estabelece sanções deste tipo, limitando-se a impingir aos seus destinatários 

sanções de aprovação ou desaprovação, assim, a intenção que não vier a ser exteriorizada não 

poderá ser reprovada. 

A compreensão da moralidade como uma norma social positiva permite a Kelsen 

justamente afastá-la da concepção metafísica e universalista da teoria kantiana. O autor entende 

que se a moral for considerada um valor único e universal, equiparado à justiça, ela será, por 

conseguinte, concebida também como um valor absoluto, o que leva à reivindicação de que o 

direito seja parte da moral ou que se oriente por esse ideal de justiça como no modelo 

jusnaturalista. É exatamente esse tipo de identificação que Kelsen busca evitar. Nesse sentido 

ele assevera: “quando não se pressupõe qualquer valor a priori como dado, isto é, quando não 

se pressupõe qualquer valor moral absoluto, não se tem qualquer possibilidade de determinar o 
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que é que tem que ser havido, em todas as circunstâncias, por bom e mau, justo e injusto” 

(KELSEN, 2000, p. 71). 

Neste contexto, na obra O problema da justiça, Kelsen formula as críticas que seus 

estudos fazem ao imperativo categórico kantiano. O autor refuta normas de justiça de cunho 

metafísico-religioso e também aquelas que apresentam uma fundamentação racional. Segundo 

Kelsen, as normas metafísico-religiosas assumem como justo um valor absoluto - por exemplo, 

o bem absoluto no caso de Platão ou o princípio do amor ao próximo e a Deus no caso da justiça 

cristã. Nesse caso, o autor considera que a “justiça pela qual o mundo clama, a justiça por 

excelência é, pois, a justiça absoluta. Ela é um ideal irracional com efeito ela só pode emanar 

de uma autoridade transcendente, só poderia emanar de Deus” (KELSEN, 1993, p. 65). Como 

expressão de uma autoridade transcendente, esse ideal de justiça se torna inquestionável e é 

exatamente a impossibilidade de refutação, que é considerada por Kelsen, como autoritária. 

(KELSEN, 1993, p. 3-66). 

Igualmente, quanto as normas de justiça racionais, o principal argumento de Kelsen é 

que elas são apenas fórmulas vazias, cujo conteúdo é preenchido histórica e contingencialmente 

com os valores de indivíduos e sociedades concretas e, desse modo, dissimula-se, a partir de 

uma forma universal, uma concepção particular e contingente de justiça para uma determinada 

sociedade. A análise dedicada pelo autor ao imperativo categórico kantiano é uma amostra de 

como tal argumentação é conduzida. Kelsen reconhece que o imperativo categórico não é 

pensado exatamente como uma norma de justiça e sim como um princípio “geral e supremo da 

moral no qual está contido o princípio da justiça” (KELSEN, 1993, p. 21). O imperativo 

categórico seria, assim, a resposta para a questão de saber como se deve agir para que se possa 

agir moralmente bem. Kelsen considera, contudo, que o imperativo categórico estabelece um 

“poder querer” que é, na realidade, um “dever querer”, cujo verdadeiro sentido seria “atua 

segundo uma máxima da qual devas querer que ela se transforme numa lei universal” 

(KELSEN, 1993, p. 25/26). 

Para Kelsen, o problema dessa fórmula é que o imperativo categórico não oferece uma 

resposta àquilo que se deve ou não querer, haja vista não estabelecer qual máxima deve e qual 

não deve se tornar uma lei universal. O argumento é que Kant estaria cometendo uma petição 

de princípio, pois teria pressuposto de maneira sub-reptícia aquilo que deveria provar, ou seja, 

teria pressuposto um conteúdo normativo sem justificá-lo, dando suporte a uma moralidade 

quase intuitiva ao defender que o certo e errado em questões morais é facilmente identificado 

por qualquer indivíduo, desde que faça uso de seu juízo racional. 
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Trazendo essa discussão para o âmbito do direito, uma vez que diante do relativismo de 

valores não é possível falar em uma única verdade no âmbito da moral ou da justiça, a separação 

entre direito e moral para Kelsen significa que: 

 
“a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta Moral absoluta, única 
válida, da Moral por excelência, de a Moral. Se pressupusermos somente valores 
morais relativos, então pode significar que o Direito positivo deve corresponder a um 
determinado sistema de Moral entre os vários sistemas morais possíveis.” (KELSEN, 
2000, p. 75). 
 

Em outras palavras, Kelsen substitui o dever ser metafísico kantiano por um dever ser 

social (moralidade) ou jurídico (legalidade). Enquanto em Kant a normatividade do dever ser é 

oriunda de princípios a priori dados pela razão, o dever ser kelseniano é fruto da autoridade 

(legislativa ou judicial no caso das sentenças), cujo fundamento último, todavia, é a norma 

fundamental. A validade da norma jurídica, pois, não resulta de sua correspondência com um 

ideal de justiça ou de moralidade, mas de sua conformidade com a norma fundamental, que é 

uma norma pressuposta e não uma norma posta por qualquer autoridade política (KELSEN, 

2000, p. 217). 

Podemos sustentar, então, que é nessa perspectiva da Teoria Pura do Direito que a norma 

fundamental é desenvolvida como uma norma que assume o sentido de uma “constituição 

lógico-jurídica” e não histórica ou positivo-jurídica. Isso quer dizer que caso se queira falar de 

direito é preciso aceitar a ideia de uma norma fundamental que dá origem ao próprio direito em 

sentido objetivo. Trata-se, segundo Kelsen, de uma norma que não tem outro conteúdo “senão 

a instituição de um fato produtor de normas” (Kelsen, 2000, p. 219) para a organização das 

tantas sociedades, permeadas pelos seus fatos sociais próprios, havendo originado assim o 

alicerce do direito moderno, que impõe a lei (o direito), objeto da ciência jurídica. 

Deste modo, uma vez percebido o ponto de partida de Kelsen e o modo como ele insere 

suas teorias filosóficas, cabe verificar como é pensada a própria Ciência Jurídica, visto que ele 

distingue o Direito da Ciência Jurídica e afasta a Justiça como um problema do Direito. 

 

 

4.3 O OBJETO DA CIÊNCIA DO DIREITO 

 

 

Como mencionado acima, Paulson afirma que foi na chamada de “fase cética” do 

desenvolvimento de sua teoria do direito que Kelsen se afasta das doutrinas kantianas ligadas à 
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fase clássica de sua teoria. Sendo neste período a publicação da segunda edição da Teoria Pura 

do Direito (1960) e dos textos publicados após a sua morte sob o título Teoria Geral das Normas. 

Nesta linha, empreenderemos neste item da pesquisa os indicativos teóricos do pensamento 

kelseniano, para explicitar qual foi a contribuição deste pensador para os nossos tempos, agora, 

apoiado em importantes autores nacionais que buscam na obra de Kelsen os alicerces do direito 

moderno, que rege as sociedades ocidentais contemporâneas. 

O axioma jusfilosófico de Kelsen foi influenciado por um contexto biográfico17 peculiar 

e, também, por um contexto histórico, que terminou por formular seu pensamento na obra 

Teoria Pura do Direito. Coelho alerta para que Kelsen (...) não é autor de leitura fácil. É 

detalhista, minucioso, repetitivo, (...). Acompanhá-lo pelos diversos rincões da teoria do direito 

pressupõe o gosto pelas elucubrações em nível elevado de abstração e alguma paciência 

(COELHO, 2012, p. 9). 

Hans Kelsen introduziu na discussão sobre o conceito de Direito duas abordagens 

essenciais: em primeiro lugar, o estudo da norma jurídica como objeto da Ciência do Direito e, 

 
17 Ver BONAVIDES, 2012: Sua trajetória pessoal certamente haverá influenciado sobremaneira toda sua formação 
intelectual e suas “elucubrações”, pois de seu nascimento em outubro de 1881, filho de Adolf Kelsen e Auguste 
Löwy, em Praga, a época domínio Austrio-húngaro, até sua ida para Berkeley, no Estado Unidos, onde faleceu em 
1973, sofreu inúmeras influências pessoais e intelectuais, de acordo a sua biografia. Aos dois anos, a família 
mudou-se para Viena com o fito de construir uma fábrica de lustres e lâmpadas. E Kelsen, dado ao conhecimento, 
iniciou sua formação estudando em uma Escola Protestante; no entanto, sua origem religiosa era judaica, e seu 
nome está relacionado a uma comunidade localizada a sudoeste de Saarburg, distrito de Trier, na fronteira entre 
Luxemburgo e Alemanha. Recebeu, ainda, influência do mundo Católico, pois se fazia necessário conhecer a 
história do Cristianismo, para que as famílias judias que viviam na Áustria evitassem as perseguições medievais, 
e foi justamente neste momento que os antepassados de Kelsen teriam obtido o seu nome de família; em 1900 
iniciou seus estudos em Direito, havendo colado grau 1906 grau como “doutor” na faculdade de Viena; foi docente: 
Na academia de Exportação (Atual Universidade de Economia de Viena) e na Universidade de Viena (Direito 
Público e Filosofia do Direito); Com a 1º guerra mundial, em 1915, atuou como Primeiro tenente, no entanto, em 
função de uma pneumonia foi remanejado ao serviço burocrático, e nomeado representante do Procurador do 
Tribunal de Viena. Sua função: Ditar autos de processo em casos de delitos políticos. Insatisfeito com a forma de 
proceder do órgão, cuidava de reunir provas contra e a favor dos acusados, de sorte que em seus feitos observava-
se um elevado número de absolvições; por excêntrico que possa parecer, isso lhe trouxe consequências, positivas, 
pois recebeu convite para atuar como Consultor Jurídico no Gabinete do Ministro da Guerra, sua função: Enunciar 
indultos (transformava as penas de morte expedidas pela justiça militar em condenações e prisão); em seguida, foi 
convidado para cuidar da reforma da Constituição quanto aos assuntos militares e em 1919 contribuiu para a 
elaboração da “Constituição Definitiva da Áustria”; em 1921 passou a integrar o Tribunal Constitucional, mas em 
1930 fora afastado em função de hostilidades políticas e dissidências científico-ideológicas, especialmente em 
razão de seus embates com Carl Schmitt . Sua história produtiva/intelectual consolidou-se definitivamente após 
este período quando, em 1933, retomou o caminho docente na Universidade de Colônia; com a intensificação da 
campanha nacional socialista, fugiu para lecionar no Instituto de Altos Estudos Universitários em Genebra. 
Lecionou, ainda, em 1936 na Universidade de Praga. Até que em 1940 precisou fugiu para os Estados Unidos. A 
partir daí Kelsen “colecionou” inúmeros títulos: 1940: Convocado como Professor Visitante na Universidade de 
Harvard, 1942: Catedrático de Ciência Política na Universidade de Berkeley – Califórnia, 1952: Dr. Honoris causa 
– Berkeley, foi homenageado ao todo com 11 títulos de Doutor honoris causa: Utrecht, Harvard, Chicago, México, 
Berkeley, Salamanca, Berlim, Viena, Nova Escola de Pesquisa Social de Nova York, Paris, Salzburg. Finalmente, 
Kelsen esteve em vários países da América Latina, na virada dos anos 1948/1949, inclusive no Brasil, a convite 
de Bilac Pinto, onde proferiu conferências sobre seu pensamento jurídico no Instituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros e na Fundação Getúlio Vargas, com a participação de Osvaldo Aranha, Hermes de Lima, Afonso Arino 
de Melo Franco, Levi Carneiro. 
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em segundo, a relativização da concepção de Direito como realização de Justiça. Sob estes 

enfoques o filósofo do direito afasta à análise da Justiça como objeto de estudo do Direito, pois 

a compreensão científica da norma jurídica dispensa a discussão dos valores da norma em si, 

mas apenas da sua validade. Destaquemos que em sua teoria Kelsen não afirma que não haja 

justiça, apenas separa seu conceito do direito positivista, pois o problema da Justiça, enquanto 

problema valorativo, situa-se fora de uma teoria do Direito moderno, que se limita a análise do 

Direito positivo como sendo a realidade jurídica da norma posta. 

 Para posicionar a influência de Kelsen na construção do direito moderno, cabe destacar 

que se lhe creditam 483 títulos, especialmente sobre o tema jurídico, que lhe rendeu este título 

de pai do Positivismo Jurídico (Juspositivismo – “Rechtspositivismus”). Entretanto, na visão 

de BASTOS, estudioso das teorias deste expoente jusfilósofo, mais se pode definir Kelsen como 

um pensador de vocação cientificista, do que propriamente como um jurista positivista 

(BASTOS, 2005, p. 81). 

Podemos verificar na obra clássica de Kelsen “Teoria Pura do Direito” (Reine 

Rechtslehere), esta construção científica, a de 1934 (alemã) e a de 1960, já sob a influência da 

construção lógico-jurídica nas Américas, quanto a participação ativa do judiciário, destacando-

se na formação/divulgação do conteúdo de seu pensamento. A formulação desta teoria 

normativista sofreu influências decisivas, pois a primeira edição foi elaborada em Genebra 

(1934), entre guerras e instabilidade política, já a segunda foi idealizada na Califórnia, e cuidou 

de ampliar a primeira, como afirma o próprio autor no Prefácio a segunda edição: 

 
“A segunda edição da minha Teoria Pura do Direito, aparecida pela primeira vez há 
mais de um quarto de século, representa uma completa reelaboração dos assuntos 
versados na primeira edição e um substancial alargamento das matérias tratadas. Ao 
passo que, então, me contentei com formular os resultados particularmente 
característicos de uma teoria pura do Direito, agora procuro resolver os problemas 
mais importantes de uma teoria geral do Direito de acordo com os princípios da pureza 
metodológica do conhecimento científico-jurídico e, ao mesmo tempo, precisar, ainda 
melhor do que antes havia feito, a posição da ciência jurídica no sistema das ciências. 
(KELSEN, 2015, p. XVII) 

 
 Em outras palavras, nas entrelinhas de seus escritos vemos esta autodefinição 

cientificista da Ciência Jurídica. Podemos inferir que o pensamento de Hans Kelsen, com base 

em sua Teoria Pura do Direito, se notabilizou não apenas como teoria de organização da ordem 

jurídica, mas, também, como teoria compreensiva desta ordem. Kelsen pressupõe que o Direito 

se identifica com a própria norma posta, que por sua vez é o objeto de estudo da Ciência 

Jurídica. Nesta linha de raciocínio, com vistas a libertar o Direito (Ciência Jurídica) de uma 

possível submissão a outras ciências, e buscando afastar o conhecimento hermenêutico do 
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Direito destas outras áreas, Kelsen pendia a refutar a poluição trazida por traços de origem 

naturalista, sociológicos ou mesmo políticos, verificamos isso na seguinte passagem: 

 
Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, 
purificada de toda a ideologia política, e de todos os elementos de ciência natural, uma 
teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da legalidade 
específica do seu objeto. Logo desde o começo foi meu intento elevar a jurisprudência, 
que – aberta ou veladamente – se esgotava quase por completo em raciocínios de 
política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. 
Importava explicar, não as suas tendências endereçadas à formação do Direito, mas 
as suas tendências exclusivamente dirigidas ao conhecimento do Direito, e aproximar 
tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda a ciência: objetividade e 
exatidão. (KELSEN, 2015, p. XI) 

  
 Neste diapasão, o que Kelsen defendia era uma abordagem do Direito posto através dos 

vínculos hierárquicos das normas entre si, enquanto um sistema de vínculos de subordinação 

inerente a própria norma. Assim, ele não pretendia discutir o conteúdo valorativo das normas, 

mas sim, buscava afastar qualquer análise de cunho moral ou sociológico. Para entender Kelsen 

e a Teoria da Validade da Norma Jurídica, COELHO aborda o assunto explicando que a 

validade da norma depende de sua relação com a norma fundamental, que é manifestação de 

uma autoridade competente, onde, as normas jurídicas, que tem suas descrições materializadas 

em proposições (positivadas), integram um sistema dinâmico, no entanto, o seu conteúdo é 

irrelevante para a definição de sua validade (COELHO, 2012, p. 51). Já BASTOS explica a 

Teoria da Validade da Norma Jurídica de Kelsen dizendo que o estudo da ordem jurídica, como 

vislumbrado por Kelsen, remete a análise desta ordem como um sistema coeso, onde a norma 

inferior não pode divergir da norma superior, nem formal nem materialmente, subtraindo, 

assim, o fenômeno jurídico do âmbito causal das ciências, para lhe reconhecer como um 

fenômeno cujas consequências dependem dos elementos constitutivos da norma (BASTOS, 

2005, p. 85). 

Assim, a ocorrência fática, que vier a se constituir em um ilícito, por contrariar a norma 

positivada, demandará ação de uma autoridade legal, que levará a um efeito jurídico, traduzido 

na norma, como uma sanção aplicável ao caso. É sob esta análise que podemos afirmar que a 

ideia de Kelsen é que a natureza normativa do Direito lhe redimensiona como uma teoria 

jurídica compreensiva das normas e da ordem jurídica, apoiada em mecanismos hermenêuticos 

metodologicamente delimitados. 

 Definidos os limites de sua proposta, Kelsen dedica-se a analisar a criação da norma, 

que deve ser o objeto de estudo do Direito, e renega qualquer valor de justiça que possa atentar 

contra a estabilidade da norma jurídica, preocupando-se unicamente com a questão da sua 

validade. Sob este enfoque é que se justifica o uso da palavra “pura” em sua teoria. COELHO, 
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bem ilustra esta proposta kelseniana da pureza da ciência, fazendo menção a trecho do livro de 

FERRAZ JR., SAMPAIO, Tércio. Por que ler Kelsen, hoje: 

 
“Kelsen propôs o que denominou princípio da pureza, segundo o qual o método e 
objeto da ciência jurídica, para o jurista, deveria ser encarado como norma (e não 
como fato social ou como valor transcendente). Isso valia tanto para o objeto quanto 
para o método.” (COELHO, 2012, p. XV).  

  
Neste contexto, falando sobre as ideias de validade da norma jurídica, é necessário, 

ainda, posicionar o pensamento de Kelsen quanto a norma fundamental, sob a seguinte 

passagem: 

 
“A norma fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas pertencentes 
a uma mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade comum. O fato de uma 
norma pertencer a uma determinada ordem normativa baseia-se em que seu último 
fundamento de validade é a norma fundamental desta ordem. É a norma fundamental 
que constitui a unidade de uma pluralidade de normas, enquanto representa o 
fundamento da validade de todas as normas pertencentes a essa ordem normativa.” 
(KELSEN, 2015, p. 217) 

 
 Conjugando as indicações teóricas expostas até o momento, podemos entender que a 

validade da norma jurídica no pensamento kelseniano depende de sua relação com a norma 

fundamental, que por sua vez é originada da manifestação de vontade de uma autoridade 

competente que a propôs, para manter uma determinada ordem social. 

 
“Mas o que seria esta ordem social esperada no axioma kelseniano? Consiste em obter 
uma determinada conduta por parte daquele que a essa ordem está subordinado, 
fazendo com que essa pessoa omita determinadas ações consideradas como 
socialmente (...) prejudiciais, e, pelo contrário, realize determinadas ações 
consideradas socialmente úteis.” (KELSEN, 2015, p. 25) 

 
O que nos permitiria dizer que de fato, para Kelsen, a norma fundamental não é uma 

norma posta, e sim, suposta, derivada do dever de observância ditado pelos editores desta 

norma, que a consideram, supostamente, como a melhor conduta para aquela sociedade. Nesta 

linha do desenvolvimento da teoria de Kelsen surge, então, a questão de que se há ordem social 

a ser garantida, enquanto representativa do comportamento humano desejado, nasce o tema do 

mecanismo de controle, para fazer valer os preceitos normativos contra quem lhe ofender. 

Podemos afirmar, então, que o direito tem na orientação teórica de Hans Kelsen um 

referencial sólido, tanto como instrumento científico de compreensão da hierarquia das leis, 

como de sua força institucional coercitiva para manutenção da ordem posta. De fato, em outras 

palavras, o pensamento kelseniano exorta a importância da relação jurídica na sua proposta de 

que: se há ordem juridicamente reconhecida, há que se pressupor que sua infração deverá levar 

a uma punição (sanção), aplicada pela autoridade legitimada no controle da sociedade. 
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4.4 DIREITO VERSUS JUSTIÇA 

 

 

Finalmente, dito e destacado o que é angular no pensamento da Teoria Pura do Direito 

de Kelsen, abordaremos a questão da Justiça, que é ponto nodal na composição de seus estudos 

para libertar a Ciência Jurídica da ideia de que é com o Direito posto que se faz Justiça. Assim, 

sobre a questão da justiça, vários textos recopilados permitiram a construção de três obras, que 

expressam o pensamento de Kelsen sobre as questões da Justiça: O que é justiça – 2001 (Was 

ist Gerechtigkeit?); O problema da justiça – 2003 (Das Problem der Gerechtigkeit); e A ilusão 

da justiça – 2008 (Die Ilusion der Gerechtigkeit), todas de organização pela Editora Martins 

Fontes. 

Em sua linha lógico-argumentativa Kelsen busca estabelecer um distanciamento entre 

Direito como ciência jurídica e Justiça. Seu princípio metodológico procura resgatar o valor 

científico do Direito como Ciência Jurídica, afastando a incumbência de se preocupar em seu 

objeto de estudo com o que é justo, isto é, prescrever como devemos tratar os seres humanos, 

mas descrever aquilo que de fato é valorado como justo, sem se identificar a si próprio (o 

Direito) com um destes juízos de valor (KELSEN, 2003, p. 16). Em outros termos, o Direito 

como ciência não tem de decidir o que é justo, porque para Kelsen a norma jurídica não deve 

ser considerada como justa ou injusta (será sempre justa), mas, tão somente devemos analisar 

se ela é válida ou inválida. 

Então: O que é justiça? para Kelsen. Na obra de título idêntico a pergunta, o jusfilósofo 

nega que lograra encontrar a resposta para suas indagações. No entanto, lança uma dicotomia 

em sua teoria, para chegar ao raciocínio de que a Justiça não deve ser objeto de estudo da 

Ciência Jurídica, enquanto norma posta. No trecho abaixo enxergamos as primeiras linhas do 

desenvolvimento da teoria da Justiça Absoluta e Justiça Relativa: 

 
“Iniciei este ensaio com a questão: o que é justiça? Agora, ao final, estou 
absolutamente ciente de não tê-la respondido. A meu favor, como desculpa, está o fato 
de que me encontro nesse sentido em ótima companhia. Seria mais do que presunção 
fazer meus leitores acreditarem que eu conseguiria aquilo em que fracassaram os 
maiores pensadores. De fato, não sei e não posso dizer o que seja justiça; a justiça 
absoluta, esse belo sonho de humanidade. Devo satisfazer-me com uma justiça 
relativa, e só posso declarar o que significa justiça para mim: uma vez que a ciência é 
minha profissão e, portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-se daquela 
justiça, sob cuja proteção, a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a verdade e a 
sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância.” (KELSEN, 
2001, p. 25) 
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Mas, afinal, qual é o problema da justiça? Kelsen afirma que a justiça não pertence à 

Ciência Jurídica por não ser jus positiva, mas sim, pertence à Moral. Isto é, por abranger que 

não há uma solução ou resposta única ou absoluta à justiça, pois justiça é um juízo de valor 

relativo, nesta linha, em defesa do juspositivismo, Kelsen critica o jusnaturalismo pois, segundo 

esta secular discrepância das duas teorias de fundamentos jurídicos, o jusnaturalismo visa à 

justiça como um juízo de valor absoluto. Seguindo seu raciocínio, para fundamentar sua 

proposição, Kelsen contrapõe o posicionamento jusnaturalista, que busca legitimar sua teoria 

afirmando que o direito existente corresponde a uma moral absoluta, no entanto, para Kelsen, 

direito, enquanto ciência jurídica, e moral são duas ordens distintas. 

Ele constrói o distanciamento entre a ciência jurídica e a moral, sustentando-se no fato 

de que a ordem social pretendida pelo ordenamento jurídico deve impor uma sanção, ao passo 

que a ordem social pretendida pela moral impõe, apenas, uma reprovação. Sua teoria remete a 

análise da questão do mundo do ser e o dever ser: Para Kelsen, nem as normas jurídicas ou 

morais se podem definir a partir da natureza do homem (naturalmente egoísta) como pretendem 

os jusnaturalistas, nem essa mesma natureza se pode modificar pela vontade expressa em 

padrões de conduta (morais). Ou seja, somente pela lei positivada, que imponha uma sanção 

pelo descumprimento que afete a ordem social, será objeto de estudo da Ciência Jurídica. 

Como vimos no tópico, acima, em Kelsen, a ordem social do direito é coercitiva, e 

implica em uma sanção como estrutura orgânica do Direito ou da norma jurídica para manter a 

paz social, face ao caráter individualista dos seres humanos, pois, do contrário, como exorta 

COELHO, o homem essencialmente egocêntrico se deixará conduzir de acordo com as 

prescrições das normas apenas se divisar vantagem – ou, pelo menos, menor desvantagem – na 

obediência à ordem social (...) no entanto, ele ainda continua manifestando seu caráter 

naturalmente egoísta (COELHO, 2012, p. 56). 

Novamente relativizando a questão da Justiça, Kelsen lança suas teorias negando a ideia 

do jusnaturalismo, que posiciona a justiça como um juízo de valor absoluto. O relativismo moral 

kelseniano é bastante conhecido. Suas repetidas afirmações de que "justiça" é um conceito vazio 

e de que é impossível a determinação objetiva do que seja justo e injusto lhe renderam a fama 

de defender que o direito, mesmo injusto, deve ser aplicado. 

Para reforçar seu duelo em face da teoria jusnaturalista, Kelsen engendra a diferença 

entre a Justiça Absoluta e Justiça Relativa: para apoiar a bases de sua definição de Justiça 

Absoluta Kelsen aborda os ensinamentos de Platão, que defende que “justo, é feliz”, e a 

aspiração do ser humano à justiça emana da sua aspiração à felicidade, no entanto, como já 

mencionado, a justiça por excelência (justiça absoluta) é um ideal irracional, e só pode(ria) 
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emanar de uma autoridade transcendente (Deus); por outro lado, apenas concebe o que 

denomina de Justiça Relativa, cujas premissas encontram seus elementos de estabilidade nas 

regras sociais, que são postas pela autoridade social, e complementa, que as normas criadas 

pelo legislador só permitem a manifestação da justiça relativa (KELSEN, 2003, p. 65). 

Com esta separação de ideias Kelsen busca expungir de sua teoria toda e qualquer 

influência que seja supra-humana na construção do Direito, esclarecendo, esclarecendo neste 

trecho: 

 
“Se justiça é felicidade, então uma ordem social justa é impossível, enquanto justiça 
significar felicidade individual. Uma ordem social justa é impossível, mesmo diante 
da premissa de que ela procure proporcionar, senão a felicidade individual de cada 
um, pelo menos a maior felicidade possível ao maior número de pessoas.” (KELSEN, 
2001, p. 3) 

 
Em outras palavras, a teoria dissociativa de Kelsen afirma que o Direito Natural não 

pode ser reconhecido como Direito ideal. E suas objeções se baseiam na definição de natureza: 

É “a realidade empírica do acontecer fático em geral, ou a natureza particular do homem tal 

qual ela se revela na sua conduta efetiva”, em suma, o que se retira da natureza é uma sucessão 

de fatos interligados que, pelo princípio da causalidade, conduz a um resultado expectado – um 

SER – ocorre que de um SER não se pode deduzir um – DEVER SER –, isto é “de um fato não 

se pode concluir uma norma, senão contrapô-los a norma para que seja possível um juízo de 

valor” (KELSEN, 2003, p. 72/73). 

Assim, negando a Justiça Absoluta, defendendo que esta é “imperceptível” aos homens, 

Kelsen somente admite a existência de uma Justiça Relativa, construída sobre o princípio da 

tolerância, e de concepção eminentemente humana, apegada a certos valores morais eleitos por 

um legislador no momento da elaboração da norma posta. Suas ideias alicerçam a teoria de que 

um sistema positivo de valores não é (e nunca será) uma criação arbitrária de um indivíduo 

isolado, mas sempre o resultado da influência que os indivíduos exercem uns sobre os outros 

dentro de um dado grupo, seja ele família, tribo, classe, casta ou profissão. 

Em seu detalhismo e minúcias teóricas afirma, ainda, que quem deve se preocupar com 

a Justiça é a ética, pois a Teoria Pura do Direito deve se preocupar com o fundamento de 

validade da ordem jurídica positiva, isto é, de uma ordem coativa criada pela via legislativa ou 

consuetudinária e globalmente eficaz (KELSEN, 2003, p. 116). Para Kelsen o Direito é mais 

relevante do que a Justiça, por ser esta passível de erros e interesses falsos. Em sua teoria a 

noção de justiça é essencialmente humana, e seu conceito não é transcendente, e vemos isso 

nitidamente na seguinte passagem de sua obra sobre o problema da justiça: 
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“Do ponto de vista do conhecimento científico, o pressuposto de uma essência 
transcendente, existente para além de toda experiência humana, isto é, a existência de 
um absoluto em geral e de valores absolutos em particular, e apenas reconhecendo a 
validade de valores relativos, a validade do direito positivo não pode, do ponto de 
vista de uma teoria científica do direito, ser posta na dependência da sua relação com 
a justiça.” (KELSEN, 2003, p. 69) 

 
 Em tom conclusivo, trazido a imperatividade por Kelsen, de concreto, o que o jurista 

propôs sobre o distanciamento entre o Direito e a Justiça foi ratificar o seu posicionamento 

crítico incisivo, de toda sua linha lógico-argumentativa sobre a Teoria Pura do Direito, enquanto 

princípio metodológico, para elevar a Ciência Jurídica ao seu valor científico independente da 

noção de Justiça. 

Por último, neste contexto, verifica-se que o pensamento kelseniano exorta um 

paradigma fundamental para a compreensão de seu axioma quanto a questão da norma jurídica, 

que é a sua conexão entre, se há ilícito que contrarie a norma posta, deverá existir no conjunto 

normativo a sanção, que garanta a coerção socialmente reconhecida para aquela prescrição, 

juridicamente reconhecida e positivada. 
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CAPÍTULO 5 - O ESTADO DE DIREITO MODERNO E O PODER JUDICIÁRIO 

 

 

5.1 A ORIGEM DO ESTADO DE DIREITO 

 

 

As reflexões sobre a formação da sociedade, como Estado, de acordo ao acima tratado, 

inicialmente na dialética hegeliana, que nos remete a reflexão sobre o desenvolvimento desta 

sociedade com base em um modelo de Estado Constitucional, e depois nas bases do modelo 

kelseniano, que orbita sobre a teoria da norma fundamental como alicerce básico da ordem 

jurídica para uma sociedade estável, ambas, perpassam pelos conceitos kantianos como origem 

teórica para estes filósofos. Hegel e Kelsen, entendem que o comportamento da história do 

desenvolvimento das sociedades se encontra submetido a leis. 

Hegel não propriamente utilizou a expressão “Estado de Direito”, embora a origem desta 

denominação tenha surgido na Alemanha a partir da segunda metade do século XIX. Segundo 

COSTA, ZOLO o léxico “Estado de Direito” floresceu nos fins do século XX, espalhou-se em 

vários idiomas, difundindo-se no continente europeu, influenciando o direito público da Itália 

e da Terceira República Francesa, sendo comum falar-se em Rechtsstaat, État de droit, Stato di 

diritto, Estado de derecho e rule of law (COSTA; ZOLO, 2006, p. 3). Como visto na teoria 

hegeliana o Estado era uma instância basicamente administrativa e política, sem um Poder 

Judiciário independente, onde o direito era garantido pelos Tribunais, que tinham função de 

regular juridicamente os conflitos que nascem dos processos sociais. Hegel pregava, ainda, que 

o Estado não deveria exercer nenhuma atividade econômica. Não era cabível, por exemplo, a 

existência de empresas estatais, pelo simples fato de que elas introduziriam nas esferas 

administrativas e políticas os interesses particulares. Assim defendia a seguinte ideia. 

 
“Se o Estado passa a ter empresas, ele começa a atuar como se sociedade econômica 
fosse, como se seu interesse fosse apenas particular, confrontando-se aos outros 
interesses econômicos próprios de uma economia de mercado. O Estado perderia sua 
universalidade.” (HEGEL, 2010, p. 19) 

 
No Ocidente a noção de Estado de Direito está em estreita ligação com a doutrina dos 

direitos subjetivos ou direitos fundamentais, como uma teoria político-jurídica que põe em 

primeiro lugar a tutela dos “direitos do homem”, mormente aqueles direitos reconhecidos em 

várias Constituições modernas (direito à vida, à segurança pessoal, à liberdade, à propriedade 

privada, à autonomia de negociações e os direitos políticos). Falar em Estado de Direito 
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significa querer que as instituições políticas e os aparelhos jurídicos tenham por finalidade 

precípua a garantia dos direitos subjetivos (COSTA; ZOLO, 2006, p. 5). 

Atualmente o Estado de Direito é entendido como um Estado moderno no qual ao 

ordenamento jurídico é atribuída a tarefa de “garantir” os direitos individuais, refreando a 

natural tendência do poder político de expandir-se e de operar de maneira arbitrária. A tese 

clássica do liberalismo europeu é que todo poder é funcionalmente necessário e socialmente 

perigoso. Essa tese, também, reforça o fato de que o poder nas suas modalidades repressivas 

nos moldes do leviatã de Hobbes pode muitas vezes ser indispensável para garantir a ordem, a 

coesão e a estabilidade do grupo social. 

Entretanto, o perigo do exercício do poder para as liberdades individuais reside na sua 

propensão ao autoritarismo e a todo tipo de arbitrariedade. Assim, os teóricos do direito julgam 

necessária a força do Direito positivo para conter as arbitrariedades usualmente exercidas pelos 

detentores do poder político. É necessário que os poderes do Estado estejam vinculados às 

regras do Direito. Todos devem obedecer à lei, inclusive os que detêm o poder, sejam 

representantes do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Tal obediência significa 

menos discricionariedade, maior transparência e visibilidade e, por conseguinte, maior controle 

das ações governamentais pelos cidadãos. Esta limitação também reduz o arbítrio e fomenta a 

garantia dos direitos subjetivos. 

É nesse sentido que evoluiu a construção de uma teoria da ordem constitucional, que 

nos permite observar que Hans Kelsen contribuiu decisivamente para viabilizar os mecanismos 

jurídicos que reconhecem na ordem jurídica os fundamentos hermenêuticos imprescindíveis à 

estabilidade do Estado Democrático de Direito dos dias atuais. 

O Estado Constitucional de Direito reconhecido na ordem jurídica consubstancia-se em 

um sistema de garantias, dotado de força normativa, e supremacia, alicerçados na rigidez da lei 

constitucional, ao lado dos mecanismos de controle de constitucionalidade, como os meios de 

garantia. Nas democracias constitucionais contemporâneas surge o respeito à “dignidade do 

homem”, como condição de justiça, e objetivo primordial da garantia instituída por uma lei que 

emana da vontade geral. A unidade do sistema de um Estado Democrático de Direito, então, se 

realiza através da positivação dos assim chamados direitos fundamentais, que constituem, por 

isso, a categoria central do constitucionalismo contemporâneo. Com efeito, na medida de sua 

aceitação e recriação na Constituição de cada nação, sob a forma de direitos fundamentais, os 

direitos do homem, ditos naturais e inalienáveis, passam a desfrutar do mais contundente grau 

de proteção jurídica, tornando-se a sociedade como um todo, beneficiária das técnicas de tutela 

próprias do Estado Constitucional. 
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Esta é a atual natureza democrática endógena do Estado de Direito, é o princípio 

essencial para se alcançar estabilidade, mas também mudanças da ordem jurídica dentro da 

própria ordem, enquanto dinâmica de reconhecimento circunstancial da evolução dos próprios 

fatos sociais novos de uma sociedade em constante adaptação. Estas observações nos remetem 

à conclusão de que não basta que de direito seja o Estado, mas que seja o Estado Democrático 

Constitucional de Direito, que promana da ação construtiva da Assembleia Constituinte, que 

deve ter uma natureza democrática interna, para se evitar a conversão autoritária do próprio 

Estado de Direito em absolutista. 

 

 

5.2 A EVOLUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - O CASO BRASILEIRO 

 

 

A história da concepção do Estado de Direito brasileiro perpassa por esta formação 

histórica mundial acima explicitada, e demonstra uma vasta experiência de formas de governo, 

haja vista as experiências adotadas de outros Estados, como o parlamentarismo, o 

presidencialismo, o regime militar, a ditadura e com a democracia. Os governos autoritários 

contribuíram para que o Judiciário brasileiro adotasse, por algum tempo, o perfil de poder 

neutro, silencioso, discreto e pouco participativo, surgindo a impressão de que o Judiciário é/era 

um poder inatingível. 

Todavia, a evolução democrática favoreceu a tomada de consciência da sociedade 

quanto à importância do Poder Judiciário, chamando-o a participar ativamente do próprio 

processo democrático. Desta maneira, hoje, vivemos num sistema que legitima o Judiciário a 

submeter a julgamento os próprios governantes, quando estes não obedecem aos limites e aos 

deveres a que a constituição os obriga. Bem como legitima o Judiciário a exercer o importante 

múnus de decidir sobre a permanência no ordenamento jurídico das regras compatíveis com 

uma sociedade democrática (o controle de constitucionalidade da teoria de Kelsen). 

Por outro lado, as decisões proferidas pelo Judiciário devem ser motivadas, 

fundamentadas e públicas, prestando à sociedade brasileira o devido esclarecimento e satisfação 

das suas ações, sem que tal atitude interfira em sua independência e imparcialidade, uma vez 

que o Judiciário não tem a intenção de agradar, mas de promover a ordem social. Estas 

atribuições exigem do Judiciário uma postura atuante, corajosa, efetiva, eficaz e eficiente. 

Sendo o Poder Judiciário brasileiro, em sua essência, um poder tradicional e formal, muitas 

características do passado ainda vigoram nele, apesar das constantes transformações sociais. 
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A evolução do Poder Judiciário brasileiro tem caminhado junto com a história política 

constitucional brasileira, e se confunde com a própria formação do Estado de Direito brasileiro. 

Sua evolução foi estudada com profundidade na obra O Estado e o Poder Judiciário no Brasil, 

por Rosalina Corra de Araujo, cuja obra pretendemos compendiar para empreender este 

subcapítulo de cunho historicista. 

Há períodos em que o Judiciário se apresentava de forma inexpressiva como ocorreu 

durante a vigência da 1ª Constituição (1824). O Poder Judiciário, denominado Poder Judicial, 

não dispunha de independência, haja vista a prevalência de uma política constitucional 

centralizadora, que tinha como um dos seus principais objetivos impedir o fracionamento do 

país. A Constituição de 1824 continha artigos demonstrando a tendência política em evitar o 

monopólio judiciário da função jurisdicional. Assim, os artigos 160 e 161 estabeleciam a 

jurisdição voluntária, a reconciliação antes de se começar qualquer processo e a nomeação de 

juízes de paz para atribuições constantes da lei. Nesse contexto, as funções do Judiciário eram 

suprimidas, as suas decisões discutidas pelo Executivo, bem como o Supremo Tribunal de 

Justiça não era considerado instância de poder. É neste sentido que ARAUJO entende que “no 

império o Poder Judicial era um poder proscrito, pois sua autonomia – tanto a estrutural como 

a judicial – era relativa, estando sujeita às interferências do Poder Moderador” (ARAUJO, 2004, 

p. 40). 

Após este período, o advento da primeira Constituição republicana (1891) teve por base 

o enfraquecimento da base do poder imperial, muitos movimentos se avolumavam, em especial 

aqueles vinculados aos ideais republicanos e federalistas (ARAUJO, 2004, p. 88/89). Esta época 

foi caracterizada por um momento em que a política brasileira sofria grande influência do setor 

financeiro, onde o Poder Judiciário terminou por evoluir como poder da União, pois a 

magistratura apoiava a forma republicana. Os fazendeiros, antigos donos de escravos, apoiavam 

as ideias republicanas e positivistas dos Estados Unidos e, com base nelas, direcionavam a 

política brasileira, que, finalmente, por força e intervenção das classes armadas, assinalou-se 

definitivamente o fim do Império. Com a Constituição de 1891 foi consagrada a dualidade da 

justiça Federal e Estadual, e instituiu-se o Supremo Tribunal Federal em 28/02/1891. Contudo, 

na prática, prevaleciam os interesses do Chefe do Executivo, que era protegido pelas forças 

oligárquicas, influenciadas pelo crescimento econômico dos Estados Unidos da América. 

A Constituição de 1934 afiançava a instituição da existência de um Estado social e 

democrático, “inspirada na Constituição de modelo social contido nas Constituições de Weimar 

(1919), mexicana (1918) e espanhola (1931), abandonando o caráter liberal e os princípios da 

Constituição americana, que tanto inspiraram as ideias constitucionais de 1891 (ARAUJO, 
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2004, p. 142). A carta de 1934 conciliava a liberdade individual com a necessidade de um 

Estado intervencionista que direcionasse a sociedade para determinada ordem social. Nesse 

momento, houve expansão na estrutura do Poder Judiciário, instituindo-se o Tribunal do Júri, o 

Tribunal Especial e as justiças eleitoral e militar. Além desses órgãos que realmente exerciam 

a função jurisdicional, esta Constituição também previu outros com mesma função, mas 

vinculados ao Executivo, denominados de Justiça do Trabalho e o Tribunal Marítimo 

Administrativo. Em especial, com a criação da Justiça do Trabalho, nota-se a evolução do 

Judiciário com o crescimento das garantias sociais e democráticas, especialmente voltadas para 

dirimir as questões originárias de conflitos (individuais e coletivos) entre empregados e 

empregadores, neste ponto se aproximando do modelo hegeliano.  

No período seguinte, a história política que vigorou durante a Constituição de 1937 não 

concedeu muitas chances para que o Judiciário participasse como Poder da União. Foi 

implantado o regime ditatorial, centralizando as decisões da nação nas mãos do Chefe do 

Executivo. Houve supressão na estrutura do Poder Judiciário, extinguindo-se os Tribunais de 

Reclamações e da Relação. Quanto as decisões sobre a inconstitucionalidade das leis e atos do 

Presidente declarados pelo Judiciário, só seriam aceitos a juízo do próprio Presidente da 

República, considerando necessário ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse 

nacional. Com suas funções mitigadas, “se definiu lhe atribuições como órgão executor de 

medidas de interesse do Poder Executivo”, portanto, o Judiciário estava submisso ao Executivo, 

assim como todas as instituições e a própria sociedade, “depreciando a independência e 

autonomia que lhe havia atribuído a Constituição anterior” (ARAUJO, 2004, p. 187). 

A próxima Constituição analisada foi promulgada em 1946. Pretendia estabelecer 

equilíbrio entre as relações com os entes federados, tendo em vista a Constituição de 1937 ter 

deixado abaladas as estruturas federal, democrática e representativa. Este período foi marcado 

pela efetiva instalação de uma Assembleia Constituinte, que desmontou o sistema legislativo 

de exceção. Não obstante a instabilidade política, houve expansão quanto à estrutura do Poder 

Judiciário, haja vista as instituições do Tribunal Federal de Recursos, dos Juízes e Tribunais do 

Trabalho e dos Tribunais Eleitorais. Foi restaurada a “supremacia do Poder Judiciário, 

assegurando a sua posição como um dos três poderes da Nação, e garantiu aos magistrados os 

clássicos e consagrados princípios que firma sua independência e sua autonomia (ARAUJO, 

2004, p. 218). Como reação ao estado de exceção, a Constituição de 1946 instituiu para o 

Supremo Tribunal Federal a competência para o julgamento dos crimes comuns cometidos pelo 

Presidente da República, antes negada pela Constituição de 1937.  
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Na Constituição de 1967 o Poder Judiciário teve novo retrocesso em seu papel, 

provocado pela emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que foi antecedida por 

ações políticas de natureza restritiva, que abrangeram não só os direitos e as garantias 

constitucionais, mas, notadamente, a organização e o equilíbrio dos poderes no Brasil. O Poder 

Executivo se fortaleceu sobre os demais poderes, devido ao aparelhamento da sua competência 

de legislar, de ter iniciativa de leis. Todavia, foi a emenda constitucional nº 7, de 13 de abril de 

1977, que mais atingiu o Poder Judiciário, pois seu objetivo era reformá-lo. ARAUJO explica 

que esta emenda reorganizou a instituição, mas não o fortaleceu na sua estrutura, “esfacelada 

pelos atos e emendas anteriores que restringiram o seu poder para julgar questões que 

envolvessem assuntos de natureza política e relacionados a direitos individuais” (ARAUJO, 

2004, p. 267).  

Após um longo tempo de submissão a regimes autoritários ressurge forte o interesse da 

sociedade em participar da história política brasileira. Os sistemas opressores não mais se 

sustentam, não encontrando espaço para fazer valer os seus interesses individualistas. Era 

necessário um sistema de governo mais participativo, em que os três poderes da República 

brasileira fossem independentes, mas se fiscalizassem uns aos outros em prol dos interesses do 

Estado Social. Assim, sob o ideal do Estado Democrático de Direito, nasce a Constituição 

Federal de 1988, consagrando as cláusulas pétreas, ou seja, princípios imutáveis para o Estado 

brasileiro, que proibiram a elaboração de emendas tendentes a abolir o regime federativo, a 

separação de poderes, os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e 

periódico. O novo período, que surgiu com a Constituição de 1988, conferiu ao Poder Judiciário 

força suficiente para participar ativamente das questões sociais e políticas. Preceituando, em 

seu art. 5º, inciso XXXV, que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.” Com a Constituição de 1988, o Estado viu a necessidade de elaborar leis 

infraconstitucionais, derivadas da norma fundamental do modelo kelseniano, de proteção ao 

menor, ao consumidor, ao idoso, demonstrando sua preocupação em garantir a possibilidade da 

efetivação dos princípios democráticos contidos na Constituição. A atual Constituição 

estimulou o exercício da cidadania, instituindo a iniciativa popular, direito que garante à 

sociedade a possibilidade de apresentar à Câmara dos Deputados projeto de lei. Priorizando os 

direitos fundamentais, a Constituição preceituou que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata, bem como ressaltou como objetivo precípuo da 

Assistência Social o amparo e proteção a todas as formas de carências e deficiências. Toda esta 

evolução garantista, fruto de uma época de carências e repressão quase ao estilo leviatã, trouxe 

para o cenário brasileiro significativas conquistas sociais intensificando as formas coletivas de 
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tutela e de proteção aos interesses metaindividuais, como as ações de mandado de segurança 

coletivo, ação civil pública e ação popular, impulsionando o Poder Judiciário a assumir seu 

papel de poder político, ou seja, agente transformador da sociedade, influenciando nas decisões 

do governo e no destino da nação. A estrutura do Poder Judiciário foi alterada pela Constituição 

Federal, haja vista a criação de cinco Tribunais Regionais Federais, órgãos de segunda instância 

da justiça federal, bem como “a criação do Superior Tribunal de Justiça teria sido a grande 

inovação da Constituição de 1988” (ARAUJO, 2004, p. 398), encarregado de várias 

competências originárias ou recursais antes atribuídas ao Tribunal Federal de Recursos ou ao 

Supremo e, ainda, houve a instituição dos juizados especiais, inicialmente nominados como de 

pequenas causas, para tratar de conflitos, em tese, menos complexos. 

O Estado de Direito Moderno exige que o Estado conduza as suas metas com 

moralidade, transparência e eficiência. Quando estes objetivos não são respeitados, surge então 

a garantia para a sociedade de recorrer ao Poder Judiciário. Assim, a Constituição de 1988 

acabou por trazer à tona a importância do Poder Judiciário para a sociedade, passando a exigir 

deste Poder, como Poder da União, transparência, eficiência, celeridade, participação, dentre 

outras qualidades. No entanto, vermos que o Judiciário, ainda não estava totalmente otimizado 

para assumir a demanda que rápido se avolumou com essa onda garantistas de direitos basilares. 

A crise estrutural deste Poder é fato, entretanto, vislumbra-se a sua busca para adaptar-se ao 

novo contexto histórico, como veremos mais adiante em detalhes. 

 

 

5.3 PODER JUDICIÁRIO - UMA LEITURA DE SEU OBJETO 

 

 

O Poder Judiciário dos nossos dias distingue-se pelo seu forte componente promocional 

do bem estar da sociedade, ao lado do tradicional objeto repressivo em face daquele que 

descumpre a Lei. A Constituição Brasileira de 1988 consagrou os direitos sociais e econômicos, 

tais como à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, o direito ao trabalho e ao salário 

justo, à segurança no emprego etc. Neste sentido, com base nestes novos paradigmas, a 

coletividade passou a não esperar mais passivamente do Estado que cumprisse com a sua 

obrigação de entregar a sociedade às demandas desta própria sociedade que o criou. Assim, o 

Poder Judiciário surge no cenário da contemporaneidade como solução para as constantes lutas 

entre o Executivo e o Legislativo visto a incapacidade destes poderes em dar respostas efetivas 

aos anseios sociais por justiça. 
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No entanto, com o advento da Constituição de 1988, esta redenção que representou o 

Poder Judiciário para a sociedade vem perdendo pontos com o passar dos anos, e podemos ver 

isso via as pesquisas conduzidas sobre o tema. Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam o 

aumento da desconfiança dos cidadãos para com o Judiciário, e parece indicar que o movimento 

de outrora pós afirmação da Instituição como um dos Poderes do Estado, que tanto ameaçava a 

alguns cidadãos afastados dos conceitos éticos, o famoso bordão ‘vou te processar’, foi sendo 

substituído ao longo dos anos pelo ‘vá procurar seus direitos’, em razão de uma imagem, 

percebida pela sociedade, de ineficiência da instituição. 

O estudo do Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil)18, revela que a Justiça brasileira 

vem caindo em descrédito. O relatório, disponibilizado no fim de 2013, quando comparado ao 

último produzido em 2017, aponta esta tendência. A instituição desfrutava de 42% da Confiança 

da População em 2012, tendo caído para 24% no relatório de 2017; tendência que também 

acompanha a (des)confiança da sociedade no Congresso Nacional, de 22% caiu para 7%; os 

Partidos Políticos tiveram uma ligeira alta, 5% para 7%, o que não é nada louvável, pois entre 

as instituições elencadas na pesquisa ocupam a penúltima posição. O primeiro lugar em 

confiança continua pertencendo às Forças Armadas, com 56% (em 2012 era de 65%). 

Em uma escala de 0 a 10, o Índice de Confiança na Justiça Brasileira teve uma nota 5,4 

em 2012, havendo caindo um ponto percentual em 2017, para 4,5%. O relatório ainda aponta 

que 81% dos entrevistados acredita que o Judiciário é moroso na resolução de conflitos; 81% 

dizem que os custos de acesso ao Judiciário são muito altos; 73% afirmam que o Judiciário é 

difícil ou muito difícil para se utilizar; 78% acham que a instituição é pouco ou nada honesta e, 

por fim, 66% acreditam que o Judiciário é pouco independente. 

Assim, fundamental se faz o estudo dos conflitos sociais e como se relacionam com o 

Poder Judiciário segundo estes aspectos. “Deslocando-se a atenção das questões da 

normatividade do Direito, dos enunciados abstratos da Lei para as decisões particulares do juiz” 

(SANTOS, p. 2010, p. 163), para uma nova visão sem reducionismos, ou como na expressão 

da moda, uma visão holística19 centrada nas dimensões processuais, institucionais e 

 
18 Ver: O último relatório da série foi realizado em 2017, não havendo nova medição posterior. FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS (FGV). Relatório com os dados da pesquisa Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil). 
Disponível em: <http://direitogv.fgv.br/publicacoes/icj-brasil>. Acesso em 09 de agosto de 2019. 
19 Ver: <https://www.dicio.com.br>. Na abordagem holística, o todo e cada uma das partes encontram-se ligados 
com interações constantes. Como tal, cada acontecimento está relacionado com outros acontecimentos, os quais 
produzem entre si novas relações e fenômenos num processo que compromete o todo. A perspectiva holística 
implica uma superação dos paradigmas para propiciar a figura do sintagma, vista como uma integração de 
paradigmas. Uma atitude sintagmática supõe a convergência de diversas perspectivas, o que só é possível com 
critérios holísticos. 
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organizacionais do Direito, para entendermos qual quadro estamos enfrentando hoje, análise 

que pretendemos abordar a seguir. 

A dinâmica das relações sociais, como se desenvolvem, e suas conexões com os 

mecanismos de solução, quando estas relações avançam para o conflito, que por sua vez 

invocam a atuação do Poder Judiciário para a solução, estão em constante tensão. É obrigação, 

hoje, do Poder Judiciário buscar o equilíbrio e a estabilidade social, apresentando-se, assim, 

como redutor da dinamicidade dos conflitos sociais. Assim, “a medida que absorve 

determinadas relações sociais de conflito e mudança social, numa busca sistemática de 

equilíbrio, os conflitos e mudanças sociais sujeitam-se à sua funcionalidade.” (BASTOS, 2001, 

p. 6).  

“Os conflitos só se podem compreender em sua efetividade e importância quando são 

referidos ao processo histórico das sociedades humanas. Os conflitos são indispensáveis como 

um fator do processo universal de mudança social.” (DAHENDORF, 1966, p. 8). Os conflitos, 

que necessariamente existem nas sociedades reais, são funcionalizados pelo processo. 

Funcionalização é a transformação de “um conflito estrutural em conflito judicial” (BASTOS, 

2001, p. 35). A burocracia entra em cena. E não poderia ser diferente, porque “uma organização 

burocrática é, ainda hoje, como o disse Weber, o meio mais racional de fazer uma empresa 

funcionar, pelo menos enquanto não seja substituída pelos computadores.” (COSER, 1964). 

E assim ocorre a dinâmica do conflito, ele se desenvolve e se transforma em objeto da 

burocracia judiciária, na busca de imprimir-lhe uma maneira racional de solução. Tais 

desequilíbrios nas interações sociais, quando chamam a participação do Estado juiz, o fazem 

por ser este Poder burocrático o responsável, segundo as leis de nosso país, por manter a ordem 

e a paz social, evitando assim o surgimento de desestabilização que possa criar um 

desajustamento social mais elevado. 

A abordagem do tema encontra dificuldades em razão da rebuscada identificação das 

flutuações de conexão entre as relações sociais conflituosas e a implementação dos padrões de 

estabilização destas pelo Poder Judiciário. Tais padrões perpassam, além da Lei, por um 

emaranhado de regras e procedimentos administrativos dentro deste Poder. Além disso, temos 

que discernir que o Poder Judiciário é constituído de pessoas, que tem seus próprios conflitos 

pessoais e, também com a própria instituição, que, supostamente, não deveriam interferir no 

funcionamento deste. De fato, entendemos que o objeto do conhecimento jurídico aplicado pelo 

Judiciário para manter a ordem, não está reduzido às normas que o compõem, pois de nada 

valeriam as normas se não para exprimir a vontade da coletividade, criadas aquelas pelas 
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dimensões reflexivas e conceituais das relações sociais desta coletividade. Assim, temos que 

adentrar ao estudo do conflito e os seus mecanismos de solução. 

A lógica que determina a essência do Direito, como ferramenta de estabilização social, 

surge justamente das exigências da própria sociedade, que se auto impõe modos de conduta que 

perpassam por uma ética produzida culturalmente para aquela coletividade, criando as leis, para 

impedir que o conflito surja ou em última instância para solucioná-lo. 

Neste contexto, o neokantiano Georg Simmel, anteriormente mencionado em capítulo 

acima, desenvolveu interessante teoria neste sentido, explica que, “por mais que o 

comportamento relativo ao Direito tenha suas raízes nas finalidades sociais da vida, o direito 

propriamente dito não tem qualquer finalidade” (SIMMEL, 2006, p. 62), ou seja, a finalidade 

precípua do Direito é a de regular que as condutas sociais somente ocorram porque são legais. 

As relações sociais são a própria sociedade nas suas manifestações mais amplas e em 

todas as dimensões que envolvam o comportamento humano, seja econômico, político, cultural 

etc. Elas se confundem com o próprio fato social, sejam suas manifestações consuetudinárias, 

tradicionais, consensuais ou de manifestação nova ou emergente devido ao progresso da 

humanidade. 

No entanto, as relações jurídicas não se estendem ao universo das relações sociais, de 

fato, na prática, toda relação jurídica é uma relação social, mas nem toda relação social é uma 

relação jurídica. “Isto significa que o mundo das relações jurídicas é significativamente mais 

restrito que o mundo das relações sociais e o seu universo se reduz às relações sociais 

juridicamente contempladas pelo legislador” (BASTOS, 1990, p. 44). Deste modo, podemos 

entender que as relações jurídicas são as relações sociais definidas e limitadas por normas, ou 

seja, são fatos sociais juridicamente proibidos ou permitidos. Assim, quando surge o fato social 

juridicamente proibido, temos o conflito. 

Na visão Simmeliana, o conflito seria definido como uma forma de ‘sociação’ (sic), são 

momentos de crise, um intervalo entre dois momentos de harmonia, e se dá quando os 

indivíduos, que vivem em relações de cooperação, entram em estado de oposição, pela quebra 

da dita harmonia, gerando o desequilíbrio dentro da sociedade. Nesse contexto, este trabalho 

não pretende discutir o conceito abstrato de ‘sociedade’, mas faremos alguns apontamentos para 

nortear o tema dentro da perspectiva holística ora proposta como teoria do conhecimento do 

conflito social. Simmel define a sociedade como: 

 
“Interação psíquica entre os indivíduos (...) cuja vida se realiza num fluxo incessante, 
significa sempre que os indivíduos estão ligados uns aos outros pela influência mútua 
que exercem entre si e pela determinação recíproca que exercem uns sobre os outros. 
A sociedade é também algo funcional, algo que os indivíduos fazem e sofrem ao 
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mesmo tempo, e que, de acordo com esse caráter fundamental, não se deveria falar de 
sociedade, mas de sociação.” (SIMMEL, 2006, p. 15, 17 e 18) 
 

Ao defender este posicionamento, Vandenberghe, estudioso das teorias de Simmel, 

afirma que ele enfrentou muitas críticas, pois o lógico é pensar que o conflito “é uma forma 

mais de dissociação do que de associação” (VANDENBERGHE, 2005, p. 119), no entanto, ele 

defende sob seu ponto de vista, que o conflito é uma forma de interação e, portanto, de 

associação. O que presume coerência, pois sua tese está apoiada no fato de que o conflito não 

pode ser exercido por um indivíduo apenas, ou seja, ódio, inveja, necessidade, desejo, entre 

outros fatores que causam dissociação entre as pessoas, na verdade, são “um modo de conseguir 

alguma unidade, ainda que através da aniquilação de uma das partes conflitantes” (SIMMEL, 

1983, p. 122). Neste diapasão, o conflito é considerado como uma força positiva, funcional, 

contribuindo, então, para a constituição da sociedade. Assim, o conflito estrutura um grande 

número de interações diferentes, de acordo com Simmel, 

 
“Indo do ciúme a guerra civil, passando pela competição econômica e o acordo 
político, enfim, afigura-se de início como o sinal de uma oposição e de uma 
hostilidade, mas, como ele une os oponentes em torno em uma mesma luta e a 
propósito de um mesmo litígio, resulta daí, [...] que não há oposição sem adesão, não 
há dissenso sem consenso, [...] o conflito pressupõe o reconhecimento da existência 
do inimigo e de seus interesses, pois sem interesses e aposta comuns não haveria 
conflito, já que este estaria então sem objeto.” (VANDENBERGHE, 2005, p. 120) 
 

A visão Simmeliana defende que nas relações sociais é quase inevitável que “um 

elemento de comunhão se misture a hostilidade” (VANDENBERGHE, 2005, p. 119). O 

exemplo mais comum citado pelos pensadores do tema no tocante as interações entre 

indivíduos, são as expectativas dos cônjuges no casamento, onde, “a discórdia pode ser um 

índice indireto de estabilidade do casal [...] já que uma crise não pode afetar os fundamentos de 

uma relação” (VANDENBERGHE, 2005, p. 119), no entanto, será a velocidade e a 

profundidade da divergência entre o casal que vão determinar o surgimento de uma outra 

relação entre estes indivíduos. 

Sob este conceito de “sociação” (sic) ou associação, podemos verificar a teoria através 

dos efeitos engendrados pelo conflito, segundo sua manifestação no interior de um grupo ou 

entre grupos. Simmel aponta que a “discórdia intragrupal será tanto mais intensa quanto mais 

as partes envolvidas tiverem algo em comum ou estiverem próximas umas das outras” 

(VANDENBERGHE, 2005, p. 121). Significa que, quanto mais as partes se parecem mais elas 

investirão na luta pelo objeto do conflito. Podemos citar o exemplo mais recente da classe dos 
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Policiais e Bombeiros militares que em 05/12/201920 iniciaram um protesto por reajuste de 

salário na Assembleia Legislativa do Ceará, insatisfeitos, denunciavam que um sargento do 

Ceará recebia R$ 2 mil a menos do que a maioria dos estados do Nordeste, por exemplo, 

Alagoas, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, todos esses estados pagavam no mínimo 

R$ 2 mil a mais do que o Estado do Ceará. Para tentar sair da crise que já afetava a população, 

a proposta do Governo era parcelar o acréscimo salarial de 4,8% até 2022, o que aumentou a 

crise, pois os policiais reivindicavam 35% de reajuste. Para buscar dissuadir as opiniões 

contrárias, partiram para o conflito, onde um grupo de encapuzados armados, utilizando carros 

da Polícia Militar ordenava que comerciantes do Centro de Sobral, no Ceará, baixassem as 

portas. Cerca de 15 minutos depois do início da manifestação dos militares, com a intervenção 

da Polícia Civil e da Guarda Municipal, que entraram em confronto com os militares, foi que a 

situação retornou a normalidade, episódio este que bem ilustra a discórdia intragrupal, onde 

vislumbramos o conflito entre grupos pertencentes a mesma classe, os servidores da segurança 

pública. Toda a discórdia provocada pela busca do interesse particular dos militares. 

Seguindo o pensamento deste autor, se as discórdias intragrupais colocam à prova a 

unidade do grupo, as lutas intergrupais reforçam a coesão no interior deste grupo. Assim, na 

iminência de uma ameaça exógena ao grupo, ele deve assegurar sua própria existência, afirmar 

sua própria identidade e acentuar seus limites, mobilizando as energias de seus membros e 

centralizando suas atividades em prol do grupo. Nestas situações podemos classificar os 

conflitos sociais caracterizados pelas greves reivindicatórias das diferentes categorias, ou as 

disputas ideológicas entre os partidos políticos, cada um movido pela ética normativa de suas 

identidades grupais. 

Dito isso, podemos inferir que as flutuações de conexão entre as relações sociais 

conflituosas e a implementação dos padrões de estabilização destas pelo Poder Judiciário, estão 

intimamente ligadas aos conceitos de velocidade e profundidade dos conflitos, e o seu potencial 

de provocar ou não mudanças sociais. Bastos define estes conceitos da seguinte maneira 

(BASTOS, 2001):  

 
“conceito de velocidade está vinculado à rapidez da mudança social pretendida pelas 
unidades. Assim, se os elementos antagônicos da relação social pretendem uma 
mudança em espaço muito curto de tempo, é impossível que a máquina judiciária 
forneça uma decisão a contento (p. 124); já a medida da profundidade de um conflito 
social está intimamente associada ao interesse das partes aceitarem a regulamentação 
jurídica vigente, ou seja, as bases que regulam a convivência social.” (p. 180) 
 

 
20 Ver: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/12/05/policiais-e-bombeiros-militares-protestam-por-
reajuste-de-salario-na-assembleia-legislativa-do-ceara.ghtml> 
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Velocidade e profundidade poderiam ser substituídas pela resultante ‘a complexidade 

do conflito’, tendo uma classificação, segundo este mesmo autor, de acordo a descrição abaixo 

(BASTOS, 2001, p. 124). 

1. Conflitos interindividuais de iguais (ex. cônjuges) e desiguais entre si (ex. credor/devedor, 
patrão/operário). 

2. Conflitos de grupos de iguais (ex. empresa A x empresa B) e desiguais entre si (direção x 
acionista de empresa). 

3. Conflitos de setores de iguais (ex. produtos comerciais x produtos industriais) e desiguais 
entre si (ex. sindicato patronal x sindicato operário; monopolista x não monopolista). 

4. Conflitos de poder de iguais (ex. partido político x partido político) e desiguais entre si (ex. 
situação x oposição). 

5. Conflitos internacionais de iguais e desiguais entre si. 
Assim, existem os casos de conflitos entre indivíduos; os conflitos de grupos, como no 

caso do Estado versus uma grande empresa ou de partidos políticos versus outros partidos; de 

setores, como no caso do Estado versus os grevistas; de poder, como no caso do Estado versus 

os insurgentes; internacionais, a exemplo o caso da crise na Ucrânia21. 

Mas esta complexidade do conflito também passeia por interpretações que podem variar 

segundo o ponto de vista. É a pretensão destas partes que determina a profundidade dos 

conflitos, assim, do ponto de vista jurídico, por exemplo, as invasões de terras têm média 

profundidade, pois não se pretende extinguir o direito de propriedade, ao contrário, pretende-se 

resguardá-lo para os despossuídos. No entanto, a situação é extremamente complexa quando se 

pretende a ruptura da ordem jurídica com o desconhecimento da própria ordem para se instaurar 

outra, com novas referências de valor, como nos casos de insurreição, sedição ou rebelião. 

Além da classificação acima apresentada, outra forma de enxergar a dinâmica do 

conflito social e como ele interage com o Poder Judiciário, refere-se a sua tipologia, dado que, 

se o conflito é de natureza simples ou complexa, determinará a eficácia e a possibilidade de 

implementação do mecanismo de solução. Para ilustrar a tipologia e classificação do Conflito 

Social, vejamos a figura 1. 

 
Figura 1 – Tipos de conflitos versus a classificação 
 

Tipos de Conflitos Sociais Classificação 

Conflitos Sociais Simples 
Conflitos Interindividuais entre iguais 
Conflitos Interindividuais entre desiguais 
Conflitos de Grupos entre iguais 

Conflitos Sociais mais ou menos Complexos 
Conflitos de Grupos entre desiguais 
Conflitos de Setores entre iguais 

Conflitos Sociais Complexos 
Conflitos de Setores entre desiguais 
Conflito de Poderes entre iguais 
Conflito de Poderes entre desiguais 

Fonte: Adaptado de BASTOS, Aurélio Wander. Conflitos Sociais e Limites do Poder Judiciário. p. 140. 

 
21 REVISTA VEJA. Crise na Ucrânia. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/tema/crise-na-ucrania>. Acesso 
em 05 de novembro de 2019. 
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Em seu estudo, o autor apresentou esta tipificação de conflitos, tratando-os como 

Conflitos Sociais Simples (CSS); Conflitos Sociais mais ou menos Complexos (CS+-C); e 

Conflitos Sociais Complexos (CSC). Neste contexto, mesclando a classificação de 1 a 5 acima 

descrita, podemos entender que as demandas do cidadão comum estão limitadas aos CSS e 

quando muito ao CS+-C, já que os CSC se referem a demandas coletivas, no sentido de que não 

estão impulsionados por um único indivíduo. 

Sem pretender esgotar os exemplos, os conflitos simples podem ser aqueles que ocorrem 

entre pessoas físicas (credor/devedor em uma locação residencial; alimentado/alimentante em 

ação de alimentos), ou mesmo pessoas físicas versus jurídicas (operários/patrão; 

mutuário/banco; consumidor/fornecedor). Já os conflitos mais ou menos complexos podem ser 

divididos em dimensões qualitativas, podendo ocorrer entre a união de pessoas jurídicas, mas 

também entre grupos como as classes sociais (empresa A/empresa B ou sindicato patronal x 

sindicato operário). Por fim, os conflitos complexos podem ser enquadrados quando o embate 

se dá entre partidos políticos, quando há manifestações, sedição, ou mesmo entre países. 

Esta tipologia/classificação pretende expor em que condições se dará o posicionamento 

do Poder Judiciário, e como absorverá, ou não, o desequilíbrio criado por um conflito social. A 

começar pelos Conflitos Sociais Complexos, defende Bastos que, frente a situações antagônicas 

desta tipologia, o Poder Judiciário tem baixíssimo potencial de absorção e decisão judiciária; 

porém, tem razoáveis possibilidades de absorção, mas baixa possibilidade de decisão nos 

Conflitos mais ou menos Complexos. Diversamente ocorre com os Conflitos Simples, onde o 

potencial da ação judiciária é altíssima, com especiais condições de absorvê-los através dos 

instrumentos processuais específicos. 

Neste sentido, é que defende Bastos, que as relações sociais simplíssimas ocorrem 

apenas ao nível dos fatos sociais, não alcançando a complexidade elementar para que o 

legislador reconheça a sua importância legal, limitando a possibilidade de seus atores 

funcionarem como sujeitos de direito, como, por exemplo, nas relações de vizinhança ou de 

convivência social. “Por outro lado, quando as relações sociais alcançam um alto nível de 

complexidade, os sujeitos da relação extrapolam o alcance jurídico e retornam ao mundo dos 

fatos. Em ambos os casos, a interferência judicial é insignificante ou impossível” (BASTOS, 

2001, p. 186), talvez apenas solucionável por uma nova ordem (nova lei). 

Enfim, as relações sociais estáveis podem evoluir de situações não-antagônicas e de 

razoável estabilidade entre as partes para contradições que podem variar segundo os interesses 

individuais, intragrupais ou intergrupais. Mas estes interesses em conflito, somente serão 

absorvidos pelo mecanismo de solução do Poder Judiciário, se tiverem origem em relações 
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sociais juridicamente protegidas. Assim, conflitos com velocidade e profundidade que 

ultrapassem a órbita de competência do Poder Judiciário, somente poderão ser resolvidos por 

mecanismos políticos. 

Como dito, não pretende este trabalho agudizar as discussões conceituais dos conflitos 

sociais, assim, adotou até agora principalmente os posicionamentos de Simmel, Bastos e 

também Santos, para posicionar os seus mecanismos de desenvolvimento, para então adentrar 

ao surgimento dos mecanismos de solução, por meio dos conceitos de dominação e 

subordinação ao ente, materializados no direito, o Poder Judiciário, que serão discutidos a 

seguir. 

 

 

5.4 FUNCIONALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Pertinente ao acima examinado podemos ultimar então que o ordenamento jurídico 

surge, dentro das relações sociais, a partir de um objeto cujos interesses antagônicos puseram 

em lados opostos, indivíduos ou mesmo grupos, ou classes sociais. Assim, as relações jurídicas 

são relações sociais definidas e limitadas pelas normas, mas vale ressaltar, também, que nem 

toda relação social contemplada no ordenamento jurídico é antagônica, pois existem os fatos 

sociais juridicamente reconhecidos como permitidos ou lícitos. 

Estas limitações são praticadas pelo Poder Judiciário, enquanto agente da própria ordem, 

quando estimulado a dar solução aos conflitos. Mas o seu papel se limita a harmonizar as 

condutas juridicamente previstas, mas nunca aquelas que fujam do alcance normativo, visto que 

determinadas relações sociais fogem da prescrição legal e, por conseguinte, do alcance do 

judiciário, finalmente, aqui aparece a teoria da norma posta de Kelsen. 

Neste sentido, para implementar estas limitações aos desajustes nas relações sociais 

provocadas pela oposição de interesses é que surgem os mecanismos de solução, pois sem eles 

não haveria como fazer valer a Lei, ou manter os valores socialmente dominantes. São eles, os 

instrumentos processuais, dos quais se valem as partes para levar o conflito para dentro da 

estrutura dos tribunais, para que esta Instituição dê uma solução administrativa/legal, ao exato 

modelo pensado por Hegel. 

Os instrumentos processuais, conhecidos como ações ou processos judiciais, guiam a 

atuação do Poder Judiciário, viabilizando as demandas padronizadas pelos valores sociais 

dominantes e universalizados pela Lei. São os processos judiciais que vão materializar o 
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Direito, como na visão hegeliana, que possuem então a força coercitiva de manter a ordem 

social ou de retorná-la ao seu estado, se um conflito abalou esta ordem de valores. No entanto, 

tais mecanismos precisam de implementação prática, assim, quando as relações sociais evoluem 

para situações antagônicas, surgem as regras impessoais, e entra a figura da autoridade, da 

dominação e subordinação, exercida nos tribunais. 

Segundo Simmel, sobrevém que qualquer ordem social requer uma hierarquia de 

superordenação (sic) (ou dominação) e subordinação (SIMMEL, 1983, p. 107), mesmo que 

apenas por razões técnicas, este autor afirma que na relação de dominação e subordinação, 

exceto em raros casos onde há violência física, ainda há a liberdade da parte subordinada, que 

pode se submeter ao outro pelo desejo de escapar de uma punição (SIMMEL, 1983, p. 108) ou 

de outras consequências. A dominação, então, se propõe a quebrar a resistência interna do 

subjugado. 

As ferramentas protagonistas desta dominação são os códigos de processo, tidos como 

regras impessoais, que guiam o processamento dos conflitos, dentro do Poder Judiciário, 

enquanto se tornam objetos judiciais. Já a subordinação se expressa na autoridade do juiz. 

Portanto, a igualdade no senso de justiça proveniente desta hierarquia, só pode ser alcançada 

com a correspondência exata da qualificação pessoal daquele com a posição definida nessa 

hierarquia, supostamente exercendo uma posição de neutralidade perante o conflito e a 

aplicação das regras impessoais de dominação. 

Tais condições de hierarquização da dominação e da subordinação, podemos dizer que 

encontram parte de sua gênesis na passagem do Estado Liberal para o Estado Providência. Aos 

poucos, a ordem política sob a qual todos os indivíduos são livres e independentes, não 

submetidos ao poder de nenhuma outra pessoa, embora todos igualmente submetidos à lei passa 

para um Estado ativamente envolvido na gestão dos conflitos. 

Conforme os estudos de Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 2010). 

 
“a consolidação do Estado-Providência significou a expansão dos direitos sociais e, 
através deles, a integração das classes trabalhadoras nos circuitos do consumo 
anteriormente fora do seu alcance. (p. 165) Esta integração, por sua vez, implicou que 
os conflitos emergentes dos novos direitos sociais fossem constitutivamente conflitos 
jurídicos cuja dirimição caberia em princípio aos tribunais, litígios sobre a relação de 
trabalho, sobre a segurança social, sobre a habitação, sobre os bens de consumo 
duradouros, etc.” (p. 166) 
 

Para colocar em prática a pacificação dos conflitos originados desta expansão dos 

Direitos Sociais, a Autoridade do juiz usa as regras impessoais do processo, que por sua vez 

precisa lidar com a administração da justiça, e a realidade social e econômica vigente. Assim, 

retomando as definições de Simmel, “a autoridade se origina da objetividade das forças e das 



81 

normas” (SIMMEL, 1983, p. 110). Para este pensador, isto se expressa claramente no conceito 

original da lei romana, “o termo lei implica numa submissão que não envolve qualquer 

espontaneidade ou efeito contrário por parte da pessoa subordinada a ela” (SIMMEL, 1983, p. 

113). 

Em termos processuais, também há uma dinâmica seguida pelo conflito: temos a ação 

(demanda) como inputs externos, constituídos por estímulos, pressões, exigências sociais e 

políticas e a sentença como output; e o impacto da decisão sobre as partes, constituída dos 

limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Assim, a superordenação e subordinação dos 

conflitos absorvidos pelo sistema judiciário põem em funcionamento mecanismos de correção, 

cuja racionalidade sistêmica manifestada nos enunciados normativos reduz as partes 

conflitantes a certas formalidades e a uma linguagem estritamente técnica, “que elimina toda a 

possibilidade de o Poder Judiciário viver a dimensão total do conflito” (BASTOS, 2001, p. 22), 

transformando o objeto do processo, que era o conflito, apenas no pedido do autor. Ou seja, o 

Judiciário se preocupa, e apenas se move, se houver inputs, a gerar um output, a gerar um novo 

input, e assim por diante, até o output final, a decisão. No entanto, decidir um conflito não 

significa que ele deixe de existir. Há, tão só, uma requalificação do conflito, que pode voltar a 

se manifestar em nível diferente no plano social.  

Nem todos os conflitos sociais são apreciados pelo Poder Judiciário, devido às 

limitações dos mecanismos processuais. Os tribunais limitam suas aberturas tão só para 

determinados tipos de conflitos sociais, donde poder-se dizer que “existem determinadas 

relações sociais que podem adquirir dimensão funcional ou institucional enquanto outras podem 

não tê-lo” (BASTOS, 2001, p. 12). E isso é inevitável, porque o mundo real é mais amplo que 

o mundo funcional e a sua capacidade de alcance limitada para compreender a dinâmica social, 

deixando em aberto espaços com conflitos que, eventualmente, podem ter alcance degenerativo. 

Em especial, quanto ao tema, veremos mais adiante as questões do Direito do Consumidor, que 

é um especial conflito da atualidade que gerou uma avalanche de trabalho para os tribunais, 

com uma explosão litigiosa exponencial. 

Conflitos não absorvíveis podem gerar mudanças desintegradoras do próprio Poder 

Judiciário, o que, também, poderá ocorrer quando as respostas às demandas sociais levadas a 

este não acompanharem o processo de mudança social, onde há perda de eficácia, isto é, de 

legitimidade da instituição como pacificadora dos conflitos, ou seja, a fragilização do agente 

institucional de solução de conflitos pode provocar crises sociais que vão se aprofundando, 

quanto mais a resposta se tarde para aplicar a solução que se espera do tribunal. 
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A rapidez e a segurança são os parâmetros que orientam a eficiência do procedimento 

judiciário, que poderá ser seriamente prejudicada pelo congestionamento do Poder Judiciário e 

por sua inadaptação aos novos e mais complexos padrões de comportamento social da 

atualidade. Por isso, é de fundamental importância para a sociedade brasileira moderna que, 

funcionalmente, o Poder Judiciário se adapte aos novos padrões sociais de conduta, basicamente 

introduzidos pela revolução tecnológica e, por outro lado, desenvolva mecanismos que lhe 

permitam uma atuação mais incisiva nas áreas ou nas questões jurídicas provenientes de setores 

e situações econômicas e sociais complexas, assim como aperfeiçoe os mecanismos de ação 

junto aos grupos socialmente apartados.  

O Poder Judiciário funciona como um órgão que ordena as demandas e regulamenta a 

velocidade e a profundidade dos conflitos sociais. Se a velocidade é grande e a profundidade 

também, as possibilidades de o Poder Judiciário absorvê-los são mínimas. Se a velocidade é 

pequena e a profundidade também, as possibilidades são elevadas. Sendo grande a velocidade 

e pequena a profundidade, ou vice-versa, o Judiciário pode absorvê-los, mas não decidi-los.  

Neste sentido, é que leciona BASTOS que, 

 
“os conflitos sociais simples, congestionados, e os conflitos sociais mais ou menos 
complexos, aguardando solução ou encaminhamento legal e/ou judicial, 
combinadamente podem levar o Poder Judiciário a uma desfuncionalidade completa 
e a situações de verdadeiro intumescimento, inviabilizando o cumprimento de suas 
funções sociais.” (BASTOS, 2001, p. 198) 
 

Assim, esta desfuncionalidade pode ser consequência do excesso de regras impessoais, 

desconectas com a realidade social. Podemos exemplificar este intumescimento e seu impacto 

social, quando a Instituição começa a apresentar dificuldades para executar a pena de 

criminosos, ou mesmo nas interrupções funcionais e burocráticas que permitem a este 

criminoso continuar em liberdade. Elas agravam as ocorrências criminais e incentivam a 

formação de agrupamentos ou bandos criminosos organizados, transformando os delitos 

criminais interindividuais em crimes de grupos organizados. Nestes casos, o alcance da ação 

judiciária torna-se impraticável e a sua impraticabilidade colabora cada vez mais para o 

enfraquecimento da instituição. 

A indecisão de conflitos que se acumulam nos tribunais decorre não só do crescimento 

quantitativo das demandas, mas também, do aumento da complexidade dos que são chamados 

a serem decididos, “fruto da visão clássica e burocrática de organização do Poder, 

tradicionalmente tratado como serviço a mecânica sistêmica do Judiciário, não acompanhou a 

intensificação de complexidade procedimental da vida societária” (BASTOS, 2001, p. 151), 

facilmente identificado pela quantidade de conflitos em andamento hoje nos tribunais (segundo 
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o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 2018 tramitaram mais de 106 milhões de processos 

no país). 

Podemos, ainda, verificar isso no direito outorgado às camadas da população, 

mobilizadas pelo interesse comum, via Constituição Brasileira de 1988, de demandar através 

de instrumentos processuais próprios, ao Poder Judiciário, para que o poder público ou mesmo 

as grandes corporações, empresas de médio e pequeno porte, ou mesmo o particular, que 

assumiu algum tipo de compromisso legal perante a sociedade, cumpram ou respeitem 

interesses, individuais  e coletivos, juridicamente protegidos. Isso caracteriza uma nova face do 

processo moderno. Essa possibilidade de declaração judicial dos direitos difusos, caracteriza o 

Estado democrático de Direito, em oposição ao simples Estado de Direito pensado por Hegel.  

Tais processos de mudança na sociedade têm empurrado o Poder Judiciário a colocar-

se na vanguarda das modificações sociais e não mais na retaguarda da resistência social, muitas 

vezes através do criticado ‘ativismo’, passando este Poder a representar, assim, uma alternativa 

às rupturas da ordem social, inclusive as de cunho político. No entanto, é necessário que os 

tribunais estejam preparados e equipados para entregar as necessidades que a sociedade leva às 

suas portas, sob pena de agravar a crise de litigiosidade, refletida nas centenas de milhares de 

processos ansiosos por solução. 

O Poder Judiciário é, então, a personificação da dominação e da subordinação. Na ótica 

hegeliana é a materialização do Estado de Direito no próprio tribunal, via o processo. Na ótica 

Simmeliana, é através dele que as relações sociais conflituosas encontram, voluntária, mas 

geralmente de maneira forçosa, a solução que os pacifique, submetendo-se às regras funcionais 

e impessoais, da Lei e do sistema, e a obediência do grupo a um indivíduo, o Estado juiz, que 

foi pensado para garantir um comportamento que deve se pautar em um mínimo ético que se 

espera da sociedade organizada em um Estado Democrático de Direito. 
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CAPÍTULO 6 - O PODER JUDICIÁRIO E SEU PAPEL 

 

 

6.1 A DESTINAÇÃO ÉTICA DO DIREITO 

 

 

 Verificado os estudos dos postulados para a formação do Estado de Direito de nossos 

tempos, conforme o Capítulo 5, suportado pelos anteriores, as conclusões e métodos dos 

diferentes autores precursores do saber científico relacionado a formação cultural da moral de 

nossas sociedades, que incluiu a descrição das trajetórias evolutivas de seus paradigmas 

estruturais relacionados ao possível papel da moral e do direito, e suas relações com a ética e 

com a própria sociedade e sua história, será necessário trazer este capítulo conclusivo, que se 

baseará num diálogo com outros autores do pensamento moderno sobre estes temas 

relacionados ao Direito e seu papel, para avaliar como toda esta teoria previamente abordada se 

comporta nas sociedades contemporâneas e em especial na nossa realidade brasileira, para 

abordar o papel do Poder Judiciário neste contexto. 

 A teoria kelseniana trouxe para a atualidade os pilares do direito, em especial a obra 

Teoria Pura do Direito formulou teorias que buscavam definir os princípios fundamentais do 

direito para delimitar as bases responsáveis por seus raciocínios e conceitos. Kelsen também se 

preocupou em delimitar o que é Direito e o que é moral através de um raciocínio dialético. A 

princípio, Kelsen estabelece que o direito e a moral não podem ser considerados uma coisa só 

pois quando se estabelece tal unidade, pressupõe a existência de apenas uma única moral válida. 

O autor não descarta a importância da moralidade para a formação do ordenamento jurídico, 

apenas estabelece que sua distinção, além de necessária, é a principal responsável por separar 

tais definições. 

 Este autor argumenta, ainda, que toda ideia de moralidade está intimamente relacionada 

com uma exigência de juízo de valor sobre um conteúdo, juízo esse que é inerente e particular 

a cada indivíduo e que sua exteriorização deve ser cuidadosa, ressaltando a harmonia necessária 

que sim deve existir entre o sistema jurídico e os diversos estigmas morais inseridos na 

sociedade. Além disso, a obra kelseniana contribui para a construção de fundamentos básicos 

para o Direito e sua definição como ciência. Em especial a Teoria da Norma Fundamental e sua 

capacidade de validar normas inferiores, por exemplo, foi responsável por construir um alicerce 

importante para a, então, nova ciência jurídica. 



85 

 Na mesma linha de análise epistemológica da formação e construção do Estado de 

Direito Moderno, Hegel traçou considerações importantes sobre a formação do direito e sua 

aplicação e controle pelos tribunais, defendendo que é no tribunal que o Estado Moral das 

sociedades constituídas se materializa. Esta concepção é, sem dúvida, o embrião para a 

formação das estruturas de superordenação, consubstanciadas nos atuais modos de funcionar 

das diversas autoridades/instituições judiciárias, reguladas por um processo (civil ou penal), do 

qual depende o juiz para materializar o direito, é o próprio Estado em ação, para manter a ordem 

social estabelecida pela norma fundamental kelseniana, mas no modus operandi da concepção 

hegeliana, adaptado a contemporaneidade da nossa sociedade. 

 Neste contexto, podemos presumir que a moral, sem dúvida, é importante para a 

elaboração dos princípios de um ordenamento jurídico, e tentar afastá-la da sua interação com 

o próprio ordenamento, em nome de um rigor científico para a ciência jurídica, encontra muita 

resistência por parte de muitas obras dos pensadores sobre o assunto, este posicionamento, 

inclusive, é de difícil compreensão pelas sociedades modernas, que não conseguem ver 

distinção para o tema. 

Uma das obras que dialogam com todos os autores confrontados neste trabalho, por 

exemplo, é o pensamento da concepção jurídica feita por Robert Hart22 (1907-1992), que 

pressupõe em lugar da norma fundamental de Kelsen, a existência de uma “regra de 

reconhecimento” (LUÑO, 2009, p. 135), dotada de inquestionável conteúdo ético, porquanto 

representativa da aceitação da norma de direito por parte da sociedade e dos órgãos públicos. 

Para Hart, o “reconhecimento” da norma se faz evidente pela efetiva aplicação da regra jurídica 

por parte dos cidadãos e dos agentes públicos, em particular os juízes. Logo, a validade do 

direito estaria sujeita, em última análise, a um juízo moral realizado pela sociedade como um 

todo, legitimado pelo Estado juiz como materialização desta moral. 

 Porém, a relação entre as bases de um sistema jurídico com a suposta moral, pregada 

majoritariamente deve ser cautelosa, mas é inafastável para os dias de hoje. Como sabemos, na 

maior parte das sociedades cuja moral se sobressai como fonte de pilares para o Direito, os 

ideais pregados nos momentos eram reproduzidos pelas elites das épocas e, geralmente, 

impostos à toda população por estas. No entanto, nas sociedades modernas e ocidentalizadas, 

conceitos como democracia e soberania do povo foram elevadas ao topo do escopo 

social/constitucional, e isso significa respaldar direitos e ideais de toda população e levá-los ao 

 
22 Ver HART, Herbert L. A. “O conceito de direito”, 2. ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 1994. 
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ordenamento de forma a filtrar a vontade geral, em uma legítima aplicação do conceito da 

Autopoiese do Direito23. 

 A utilização da teoria autopoiética, adaptada a sua aplicação aos sistemas sociais de 

regulação da ordem da sociedade, representa uma revolução epistemológica que deve ser levada 

em conta para a ciência dos sistemas jurídicos. Essa proposta de mutação no foco 

epistemológico sobre independência entre moral e direito propicia uma melhor observação do 

meio e suas características, em especial para a filosofia jurídica. O processo de observação 

científica de um dado objeto pressupunha a análise estrutural de todos os seus elementos 

constitutivos isoladamente. O conhecimento de algo significava poder determinar quais são as 

partes que compõem o todo desse objeto, como vimos fazendo nos capítulos anteriores para, 

agora, posicionar o papel dos tribunais na vida de uma sociedade ocidental moderna, quando 

esta clama por moralidade e justiça. Assim, avaliamos as relações entre os elementos, mas neste 

momento optaremos por apenas verificar sua condição de colocação e/ou aplicação no todo, 

para ordenação da nossa sociedade. 

 A proposta da teoria autopoiética, diferentemente da postura analítica pura, parte da 

observação de determinado objeto pela interação de seus elementos, possibilitando, assim, a 

construção de um arcabouço científico embasado nas relações entre os elementos e as funções 

exercidas no todo comunicativo dos sistemas, no nosso caso, para estudar o papel daqueles que 

fazem materializar o estado de direito moral. A abertura cognitiva e o fechamento operacional 

de um sistema jurídico incluem selecionar, adaptar, e incorporar as mudanças jurídicas e os 

acréscimos importantes para que o ordenamento se mantenha sempre atualizado e seja 

eficientemente aplicável aos indivíduos, abraçando o modelo autopoiético. E isso inclui os 

novos parâmetros de moralidade que vão surgindo em uma sociedade durante a sua evolução. 

 
23 Não pretende este trabalho desenvolver profundamente o estudo desta teoria, assim, para uma avaliação ampla 
recomenda-se ver: LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis. Vozes, 2009. Como resumo: 
A autopoiese foi utilizada no campo do direito pela teoria dos sistemas para resolver o fundamental problema de 
delimitar externamente um sistema nos confrontos do seu ambiente, sem excluir a própria capacidade de introduzir 
ao seu interno mudanças que assegurem a sua sobrevivência. Em particular, a teoria dos sistemas considera o 
sistema jurídico apto a gerir as relações entre os próprios elementos com diversos níveis de complexidade do 
ambiente e da específica normatividade capaz de atingir níveis de generalizações superiores aos dos outros 
sistemas normativos. O direito como “organismo vivo” é capaz de produzir-se e de sobreviver mudando a si mesmo 
de modo autônomo para ser sempre mais adaptado a desenvolver a própria tarefa numa sociedade que muda. Os 
confins externos do sistema jurídico se ampliarão se a sua complexidade crescer e se o seu horizonte ampliar a 
própria complexidade. Conceitualmente, o direito autopoiético apresenta-se como superação de uma conexão 
hierárquica do ordenamento jurídico que autoritariamente atribui limites às suas possibilidades de mudanças (e 
numa perspectiva hierárquica só pode mudar as normas se tal mudança permanecer entre os limites postos pelas 
normas superiores). Para tutelar a própria capacidade autônoma de mudança, o sistema jurídico de fato adota uma 
perspectiva cíclica, baseada em uma contínua mutação de informações entre todos os elementos do ordenamento 
jurídico e seu ambiente. Um sistema parcial social (os subsistemas) não pode reagir ao que não vê e, de outro lado, 
vê somente aquilo que pode reagir. 
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 No entanto, definir quais ideais morais serão respaldados e aceitos pelo ordenamento 

jurídico, devido à grande diversidade de noções distribuídas à cada grupo de indivíduos, é tarefa 

árdua para a própria sociedade. Além disso, as noções morais corroboram para as conclusões 

políticas, que por sua vez, se desdobram sobre as diretrizes do sistema jurídico e das decisões 

políticas do país. Dessa forma, divergências políticas e polaridades no ambiente nacional tem 

muito a ver com as origens morais e distinções pragmáticas entre os indivíduos. 

 Sem pretender polemizar, mas sob o prisma da autopoiese, trazendo a situação ora 

discutida neste trabalho para uma noção atual e muito próxima da discussão empreendida no 

caso brasileiro, basta observar a bipolaridade política em que o país se encontra no momento 

da elaboração deste trabalho. De um lado o conservadorismo, grupos religiosos que assumiram 

o Poder, pugnando por manutenção da moral e bons costumes que entendem como os que 

devem prevalecer. De outro lado, ideais socialistas secularizados, distribuição de renda como 

modelo social etc. E, ainda, outras tantas pautas ‘arrastadas’ para a discussão, como 

liberalização da maconha, cotas, aborto, porte de arma de fogo, todos temas discutidos 

hodiernamente, por cada grupo de indivíduos com suas origens e ensinamentos morais distintos, 

que vão construindo seus laços e noções daquilo que entendem como certo e errado. 

 Dessa forma, a discussão da maneira a qual o ordenamento jurídico e a própria 

Constituição se portam perante tamanha diversidade moral no território nacional é elevada para 

além das meras distinções epistemológicas em separado do que é moral e/ou direito. Além 

disso, também, é colocado em avaliação ou questionamento pela própria sociedade, se as formas 

estabelecidas de representatividade desta sociedade formam a maneira correta de definir 

garantias de direitos fundamentais. Ou seja, observar se a vontade da maioria é realmente capaz 

de respaldar direitos gerais ou se é errôneo imaginar que a moral fixada por uma maioria não é 

mais uma imposição da parcela da sociedade que detém o poder político. 

 A ética ao longo do tempo vai assumindo um papel de ordem objetiva neste contexto, 

que nos empurra para uma politização da moral, em nome da manutenção de uma ordem 

mínima, ou seja, uma ética mínima viabilizada pelo direito. Nesta linha, podemos inferir que se 

tem verificado uma tendência, de bases internacionais, à moralização da ordem constitucional, 

mediante o esforço coletivo para a inclusão no texto de constituições escritas, de princípios 

garantidores de “direitos humanos” ou “inerentes à pessoa humana”. Conforme observa LUÑO, 

“trata-se de uma nova tendência a desformalizar o direito e a propiciar uma nova síntese dos 

princípios de direito com os valores morais.” (LUÑO, 2009, p. 140). 

 Além dos valores éticos reiterados no constitucionalismo comparado, verificam-se o 

acolhimento outros tipos de tutelas que crescem e clamam por ‘imposição’ a todo corpo social, 
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como as demandas de cunho ecológico tendo em vista a responsabilidade para com as gerações 

futuras, complexos direitos de família e questões relativas à homoafetividade, entre outros 

tantos exemplos, todos com fundamentos relacionados a moral. E como substrato base para o 

quadro social se desenvolver, estas questões são necessárias de serem abordadas por um sistema 

jurídico, pois a sociedade não poderá existir nos dias autuais sem um consenso de valores éticos, 

pois mesmo que tais valores fossem, tecnicamente, factíveis de serem adimplidos sem uma 

coercibilidade, sempre haveria a possibilidade de existência de um agir em contrário. 

 Aquilo que é moral para uma sociedade deveria ser cumprida de maneira espontânea, 

mas as violações são inevitáveis, assim, é indispensável que um mínimo ético seja declarado 

obrigatório e armado de coercibilidade para fazer-se cumprir, impedindo assim, a transgressão 

daqueles dispositivos que a comunidade considera necessário para o bom convívio. Segundo 

Miguel Reale, a teoria afirma que é necessário "armar" de forças a certos preceitos éticos, pois 

nem todos podem ou querem de maneira espontânea cumprir as obrigações morais, sendo estas 

indispensáveis a paz social (REALE, 2002, p. 41). É possível citar vários exemplos além dos 

acima mencionados, como a questão da norma, considerada moral, que necessita ser dotada de 

coercibilidade para ser cumprida, que é a proibição do ato de fumar em ambientes fechados e 

sem ventilação, de fato, em mais esta hipótese não há outra fundamentação para esta regra, 

senão, a de cunho moral, que busca evitar o mal à saúde de terceiros, e por tabela, do próprio 

fumante. Também, outro exemplo notório é o das novíssimas leis inseridas no Código de 

Trânsito Brasileiro para coibir a condução de veículos sob a presença de álcool, para evitar e/ou 

diminuir os acidentes e em especial as mortes provocadas pela irresponsabilidade daqueles que 

não se preocupam com a coletividade. Dessa forma, não é o direito algo diverso da moral, mas 

é uma parte desta, armada de garantias específicas. 

 Neste sentido, uma discussão sobre o fundamento autopoiético do direito aponta para o 

problema da justificação do sistema jurídico histórico-positivo a partir de uma ideia ou projeto 

de justiça que o transcenda e o legitime. Neokantianos tem se movimentado nesses estudos, a 

procura deste algo que esteja além dessas regras heterônomas do agir, e que torne aceitável sua 

intrínseca imposição coerciva. Certo é que a eficácia desse rol normativo, classificado como 

“jurídico”, depende, inafastavelmente, de ser dotado de coerção e prescinde de uma legitimação 

racional, como exigência da própria razão prática de se auto fundamentar, o que, no caso, 

implica na busca de um sentido de justiça para tal normatividade, seja na forma de justiça-

virtude, seja na forma de justiça-valor. 

 Sob todo este contexto, a compreensão do fenômeno jurídico atualmente ainda vem 

procurando separar-se do normativismo lógico de Kelsen na Teoria Pura, ou ainda insiste na 
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linha de Reale, da Teoria dos Valores aplicada ao Direito, nas suas várias versões, ou, também, 

orbita a ciência jurídica nas análises da Politologia que ‘vicia’ a complexidade do fenômeno 

jurídico no discurso dogmático, ou seja, considera o direito um simples formalizador de regras 

consentidas em instância legislativa, que é a predileção do teóricos do pensamento 

Comunitarista24. Evidentemente que o kantismo comparece em várias releituras e adaptações 

de todas estas tentativas de produzir o conhecimento autopoiético para o direito. 

 Neste sentido, Vicente de Paulo Barretto e Maurício Mota já criticavam a leitura 

reducionista e “a-crítica a afirmação de que o filósofo alemão [Kant] erige a lei de moralidade 

como sendo, principalmente, individual, aplicada exclusivamente aos indivíduos” 

(BARRETTO, MOTA, 2011, p. 187). A contrário sensu, Barreto e Mota trazem para discussão 

a leitura de Höffe25, e consideram que se pode, sem violação do texto kantiano, afirmar-se que, 

partindo-se da segunda formulação do imperativo da moralidade, “seres racionais estão pois 

todos submetidos a esta lei que manda que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos 

outros simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins” (KANT, 1988, p. 

76). Assim, podemos evidenciar como a fundamentação ética kantiana aponta para a natureza 

social do ser humano. Em consequência, sob os argumentos de Höffe, Barretto e Mota 

defendem que podemos retirar das entrelinhas da obra kantiana um outro tipo de imperativo, 

implícito em Kant, “o imperativo jurídico categórico”26 (BARRETTO, MOTA, 2011, p. 187), 

fazendo assim uma abertura metodológica que nos permitirá desenvolver a ideia de que os 

direitos reconhecidos por uma determinada sociedade têm caráter de universalidade obrigatória 

para esta, isso por serem direitos que se encontram nas origens daquela sociedade, 

representando a dimensão da pessoa atrelada aos seus bios politikòs de onde descende. Nesta 

perspectiva de abertura desta ideia do imperativo jurídico categórico, traremos, então, o diálogo 

com outra teoria: a doutrina do minimum ético27. 

 A teoria do mínimo ético pode ser observada nas obras de vários autores do final do 

século XIX, cujo expoente é o teórico do Estado Georg Jellinek (1851-1911). A tese deste autor 

se sustenta na concepção social da Ética, que define o direito por sua função de conservação. O 

autor inspira-se na teoria orgânica28 (que trabalha conceitos semelhantes a autopoiese de Niklas 

 
24 Ver as obras de dois autores dessas propostas, respectivamente, Nicolai Hartmann (1882-1950) e Jürgen 
Habermas (1929-). 
25 Ver: HÖFFE, Otfried. Príncipes du Droit. Paris. CERF, 1993, Cap. 1. 
26 Barretto e Mota explicam que Kant nunca empregou diretamente a expressão imperativo jurídico categórico. 
27 Ver também a teoria do maximum ético, em SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça no mundo 
contemporâneo: a interpretação e aplicação do direito como maximum ético. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. 
28 De grande influência no final do séc. XIX, essa tendência organicista na Filosofia fora seguida por vários outros 
autores de expressão como Adolf Friedrich Trendelemburg, Karl Christian Krause, Henri Ahrens, entre outros. 
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Luhmann) para apresentar seu conceito de Estado, mas ressalta que uma teoria que assinala o 

Estado como organismo coletivo, espiritual, à semelhança do organismo humano natural, só se 

justifica pela ideia de que o organismo é de natureza teleológica, de modo tal que todas as 

funções orgânicas “têm um fim em relação ao todo, e o todo, por sua vez, tem relações definidas 

para com suas partes” (JELLINEK, 2000, p. 111-112). Ou seja, sob o ponto de vista objetivo, 

o direito representa as condições de conservação da sociedade (do todo), na medida em que 

essas condições possam depender da vontade humana baseada em sua moral individual (moral 

das partes que compõem o todo).  

 Assim, constatamos que na obra deste autor não se verifica qualquer distinção 

qualitativa entre moral e direito, onde apreendemos esta ideia neste trecho do prólogo, na página 

p. XXVII. 

 
“O último [o direito] é oferecido como uma concretização indispensável: primeiro, 
para preservação da comunidade; segundo, para conquista de fins éticos. (...) ‘É 
inquestionável que a proteção e conservação (e mesmo dentro de limites estreitos do 
direito) dos bens e interesses humanos por meio de ações ou omissões são fins que 
correspondem à Lei” 

 

 Para Jellinek, compete assim ao direito conservar a pólis por intermédio da preservação 

do mínimo ético que ela precisa, em cada momento da sua existência, para continuar existindo. 

Decorre disso que o cumprimento das normas jurídicas pelos membros do corpo social é que 

torna possível a permanência de uma determinada situação histórica daquela sociedade, ou 

desse organismo histórico. 

Por consequência, o minimum de existência das normas éticas “demanda dos indivíduos 

(subjetivamente, como membros que são do corpo social) o minimum de atos morais que a 

sociedade exige de seus membros, considerados deveres jurídicos.” (JELLINEK, 2000, p. 

XXV). 

 Apreendemos, então,  que o direito, tanto quanto a moral, tem por finalidade a 

conservação social, mas se diferencia desta por tutelar, conservar e, dentro de limites 

estabelecidos, acrescer bens e interesses humanos a sua tutelas, a partir de ações e abstenções 

dos indivíduos. Mas, o autor defende que, como a conservação social também é visada pela 

moral, ou por quaisquer regras aplicáveis à atividade humana, como a religião e os costumes, o 

que diferenciaria o direito é manifestação das suas normas, ou seja, a codificação. 

 Jellinek considera, ainda, que o direito é um fenômeno psicológico, observável no 

íntimo da vida interior, daí adviria sua preocupação em “estabelecer que parte do conteúdo de 

nossa consciência deve ser designada como direito” (JELLINEK, 2000, p. 115). Para tanto, ele 
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discrimina dois elementos psicológicos, de implicações recíprocas, que possibilitam a 

existência da ordem jurídica e do Estado. 

 O primeiro elemento é denominado elemento conservador, entendido como a 

capacidade humana de converter a ação real em norma. Essa potência humana é considerada 

pela psicologia social o fundamento da formação da convicção dos indivíduos sobre a existência 

de uma ordem normativa, sendo esta capacidade inata dos integrantes do grupo em transformar 

realidade em normatividade imprescindível à conservação do organismo social. Se somente o 

real enquanto tal fosse considerado normativo (ou seja, não houvesse uma elevação do real a 

essa condição de norma pela atitude dos indivíduos), chegaríamos a um ponto em cada época 

histórica em que as transformação das relações sociais fariam desaparecer o caráter jurídico do 

real daquele momento, sem que pudesse ser substituído por algo novo. A consequência disso 

poderia ser a existência de grandes períodos de anarquia, o que não se verifica na atualidade, 

pelo menos nas sociedades organizadas Constitucionalmente, em razão também do segundo 

elemento, denominado por Jellinek de elemento racional. 

 Defende o autor que este elemento racional seria uma espécie de “pendor metafísico”, 

que engendra a representação de um direito superior ao direito positivo. Tal representação é 

referida a um direito ideal, ou o direito natural, que possibilita a evolução, o progresso das 

ordens jurídicas históricas, impulsionando a modificação das situações jurídicas já realizadas. 

A ideia de um direito natural ou racional colabora de maneira enérgica para a legalização ou 

juridicização das transformações operadas na vida jurídica e estatal. 

 Estabelecidos os pressupostos psicológicos da experiência jurídica dos membros da 

sociedade, Jellinek passa a caracterizar a norma jurídica por dimensões da sua aparição, que 

seriam quatro: seu direcionamento à conduta exterior mútua dos indivíduos; o fato de serem 

emanadas de uma autoridade exterior reconhecida; por gozarem de obrigatoriedade garantida 

pela força; e, por fim, e principalmente, por serem dotadas de um tipo de validade que, como 

visto, o autor chama de validade psicológica. Esta última significa a capacidade que a norma 

jurídica tem de atuar como motivo determinante da vontade, a partir da convicção subjetiva dos 

seus destinatários de que são obrigados a conformar suas condutas ao comando normativo. 

Implica em dizer que: para Jellinek, o que valida a norma é a convicção subjetiva de cada 

destinatário sobre a sua obrigatoriedade. 

 Neste contexto, evidenciamos que a fundamentação psicologista do autor também pode 

nos levar a terminação de que seria o desequilíbrio nesta convicção psicológica subjetiva de 

cada membro da sociedade, impulsionado pela ética individualista destes membros, que vai 

funcionar como substrato filosófico das ações processuais levadas aos tribunais. Ou seja, 



92 

mesmo apesar da existência do direcionamento da ordem (codificada) para regular a conduta 

mútua exterior dos indivíduos; codificação que gozaria de obrigatoriedade (supostamente) 

garantida por uma sanção na não observação da conduta exigida; mesmo que seja reconhecida 

a autoridade da codificação; seria, então, a ética individual, ou a falta de adesão a ética 

comunitária, que será o pressuposto para a elevação da sua não observação por qualquer 

membro da sociedade a condição de interesse litigioso, que deverá ser levado ao Poder 

Judiciário para pacificação, via o processo judicial. 

 Nessa versão de abordagem psicológica, o autor torna irrelevante a externalidade 

coercitiva do direito que incide sobre os indivíduos, haja vista que na perspectiva estritamente 

do sujeito que sofre a incidência da força, ela é apenas uma forma de compulsão, que não é 

senão mais um meio de criar psicologicamente nos destinatários, motivação para que o direito 

realize seus fins (JELLINEK, 2000, p. 250). 

Nesta teoria, a importância da coerção se alicerça na perspectiva da garantia do poder 

social do grupo frente aos indivíduos. A força no direito não é força física, ou econômica, mas 

propriamente, como dito, é um imperativo categórico jurídico. A essência desse imperativo 

reside no fato de que o Direito confere uma convicção de sua obrigatoriedade, exercendo 

naturalmente influência sobre a conduta dos demais. As forças individuais não autorizadas pelo 

direito podem, de várias maneiras, limitar a ordem jurídica, mas não podem servir de guia para 

o grupo social. Assim, será graças a esta força jurídica que o Direito desempenha sua função 

organizadora dos conflitos sociais, elevados a conflitos jurídicos, pela não observação da regra. 

 Assim, a teoria do mínimo ético sinaliza para uma autonomia na análise do direito como 

realizador da ética social, como realizador de uma parcela da moral individual tornada coletiva, 

referido ao todo ético. Portanto, podemos dizer, então, em conclusão, que na versão psicologista 

do direito, é a falha na convicção subjetiva individual da obrigatoriedade da adesão àquela 

determinada norma que vai gerar a necessidade de a sociedade sair em busca da materialização 

do direito nos tribunais, na pessoa do juiz.  

 Como visto durante o trabalho que ora tenta apoiar-se neste capítulo final em uma 

autopoiese do direito, para afastar as discussões pragmáticas e excessivamente cientificistas, a 

moral é de suma importância para a construção cultural e política de uma sociedade. Quando 

bem estabelecida, auxilia na construção do sistema bem como no conteúdo da própria 

Constituição, via uma ética aprovada pelo corpo social. 

 Assim, vem agora a pergunta para ser respondida a seguir, a nossa sociedade está 

correspondendo a cumprir um mínimo ético? Somos capazes de manter a ordem social nos 

moldes da moral como teoria basilar da formação do ordenamento jurídico, de fundamento 
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obrigatório por convicção subjetiva, que prevê um mínimo de condutas a serem seguidas, aqui, 

deixando de lado as discussões puramente epistemológicas que buscam separar moral e direito? 

 Para o caso brasileiro, esta resposta será dada pela análise dos quantitativos sobre os 

processos que tramitam no Poder Judiciário nacional, de modo a tentar ilustrar nossa realidade 

como corpo social regido pelos sistemas “éticos” a que nos submetemos, e na tentativa de 

explicitar que substratos éticos individuais tem produzido os processos que hoje tramitam nos 

tribunais do país. Também poderemos observar o fenômeno que aqui se intenta demonstrar 

quando analisamos a questão da litigiosidade, seus conceitos, e origens, tudo estudado a partir 

de uma filosofia que pretende demonstrar que o imperativo categórico jurídico parece precisar 

de uma ação preventiva, para afastar-se do tradicional modelo só permite aos tribunais uma 

atuação por intermédio da devida provocação. Neste caso, não se trata de fomentar o ativismo, 

mas sim, observar praticas que poderão diminuir a litigiosidade sem ferir o contraditório e a 

ampla defesa garantidas constitucionalmente. 

 

 

6.2 EPISTEMOLOGIA DA EXPLOSÃO DA LITIGIOSIDADE 

 

 

 Trazendo para o diálogo a teoria de Aristóteles, ele constrói a ideia elementar de que o 

homem é um animal político por natureza, que a cidade é natural e que o fim do homem é a 

felicidade. Essa felicidade, contudo, só se atinge plenamente na cidade (pólis), com o seu 

semelhante, pois o homem é naturalmente feito para a sociedade política (ARISTÓTELES, 

2007, p. 11)29. O homem é um indivíduo caracterizado pela sua vocação para a sociabilidade e 

singularidade de formação e comportamento. 

 Neste contexto destas particularidades culturais de cada indivíduo, é natural que as 

relações intersubjetivas e até mesmo intergrupais dentro da pólis sejam marcadas por 

divergências de ordens diversas (emocionais, sociais, ideológicas, familiares, profissionais), as 

quais podem ser definidas como a gênese do fenômeno recorrente de qualquer sociedade: o 

conflito. Portanto, pela inegável existência natural de interesses contrapostos no tecido social e 

necessidade de proteção contra a própria barbaridade humana, justifica-se, então, a criação de 

normas de convivência capazes de regular as relações humanas e aplicar sanções aos violadores 

do seu conteúdo (construído com base no mínimo ético), em face de um descumprimento do 

 
29 Para uma leitura ampla sobre a teoria Aristotélica ver: ARISTÓTELES. Política. Martin Claret. São Paulo. 2007. 
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direito posto. Extrai-se daí, portanto, o famoso brocardo de que não há sociedade sem direito 

(ubi societas ibi jus). 

 Independente das forças influenciadoras do conteúdo normativo e da nítida reprodução 

do padrão impositivo dos valores e interesses dos grupos dominantes em vários modelos sociais, 

há certo consenso doutrinário a respeito da missão do direito quanto a sua tarefa de promover 

a paz social. Sendo certo que são os tribunais os detentores dessa função ordenadora de 

interesses difusos dos mais diversos, imbuídos de perseguir, ainda, a cooperação entre os 

indivíduos e “harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima 

realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste” (DINAMARCO; 

CINTRA; GRINOVER, 1996, p. 25) 

 Na atualidade, a jurisdição, enquanto monopólio estatal na distribuição de ‘justiça’ 

(apesar da intensa busca pela utilização de outros meios alternativos na composição dos 

conflitos) tem sido praticamente o único meio utilizado pelos indivíduos na solução de suas 

contendas, funcionado como instrumento na garantia e concretização de direitos encartados nas 

leis, e na própria Constituição. Porém, é neste mesmo cenário de supervalorização dos métodos 

oficiais distribuidores de justiça, materializada na atuação dos tribunais, em razão das 

esperanças individuais e coletivas depositadas no Poder Judiciário, que na pessoa do juiz é visto 

como o verdadeiro e único ‘órgão’ capaz de resolver todas as diferenças existentes entre os 

indivíduos, é que se edifica a crise do sistema judicial brasileiro para absorver a demanda de 

conflitos, especialmente pela explosão da litigiosidade, que interfere na sua capacidade de 

atender aos anseios dos jurisdicionados na sociedade brasileira. 

 Verificaremos que os instrumentos de viabilidade da jurisdição (em especial o direito 

de ação e o processo) por vezes, parece que têm servido de vinganças personalíssimas ou para 

busca de uma vantagem pessoal, tornando o Poder Judiciário não apenas aplicador da lei 

abstrata e impessoal, mas palco de contendas particulares, íntimas e as vezes por puro ódio, e 

na mesma esteira, muitas vezes, como no jargão do juridiquês: verdadeiras aventuras jurídicas 

em busca de um benefício financeiro, como no exemplo dos processos por danos morais. 

Na mesma linha, para agravar esta realidade destas mazelas da sociedade, que 

poderíamos dizer que estas são o substrato ético filosófico dos processos, os tribunais 

responsáveis pela distribuição de paz social não conseguem acompanhar o processo de 

litigiosidade crescente. Neste contexto estão empresas como litigantes contumazes, 

trabalhadores lesados em direitos, consumidores lutando por serviços adequados e o próprio 

Estado, todos interagindo entre si num ritmo extremamente acelerado, potencializando o 

surgimento de diversas lides. 
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 O tribunais encontram-se assoberbados em milhares de processos e estes, por sua vez, 

suportados em legislações processualistas com dinâmica extremamente ritualizada e utilizada 

muitas vezes de maneira protelatória por uma das partes no litígio, graças a esta mesma 

ritualização. Observa-se, também, uma quantidade de magistrados, servidores e infraestrutura 

insuficientes para atender ao tratamento constitucional dado aos processos judiciais. 

Esta parte do estudo, então, será apoiada por análises numéricas, acompanhadas de 

gráficos e tabelas adaptados dos relatórios Justiça em Números, que não propriamente apresenta 

os gráficos e tabelas como os elaborados neste diagnóstico. Utilizaremos, também, menção a 

nomenclaturas, que devem aqui ser observadas em suas definições para uma perfeita 

compreensão dos dados que serão observados, dentre elas, processo de conhecimento30; 

processo de execução31; polo ativo32 e polo passivo33; taxa de congestionamento34; processos 

pendentes (ou estoque)35; casos novos36; processos julgados37; processos baixados38; dentre 

outras que surgirão ao longo da exposição, para, futuramente, tecermos as considerações 

pertinentes aos tópicos que estão sendo discutidos neste trabalho, envolvendo a moral, a ética 

e os tribunais na aplicação do direito. 

Os relatórios do CNJ são um trabalho institucional que foi implementado para mapear 

a Justiça Brasileira. Vem sendo desenvolvido desde 2003, mas somente em sua edição de 2012, 

foi disponibilizado para a academia. Seu processamento é basicamente estatístico quantitativo 

e, apesar de trazer alguns problemas sistêmicos na sua elaboração, não respondendo a uma 

dezena de perguntas que surgem dos seus números, nos permite chegar a várias conclusões para 

constatar o impacto de tais números na sociedade brasileira, sendo possível extrair deles 

análises sobre o comportamento do corpo social quanto ao cumprimento de uma ética social 

mínima. 

Antes de empreender o assunto principal deste Capítulo, faz-se necessário revisar 

informações básicas sobre o Poder Judiciário, para entendermos o porquê das análises seguirem 

um padrão quanto aos gráficos dos diferentes tribunais aqui analisados. Assim, os tribunais 

 
30 É aquele em que a divergência entre o autor e réu é apresentada à Justiça para que esta a conheça e a qualifique 
juridicamente, prolatando uma sentença sobre o mérito. 
31 É o processo pelo qual se pede a efetivação de um direito reconhecido em título executivo judicial ou 
extrajudicial. Ele é independente do processo de conhecimento. 
32 Quem está processando na ação judicial, é o autor do processo. 
33 Quem está sendo processado na ação judicial, é o réu do processo. 
34 Percentual de processos que não foram baixados durante o ano. 
35 Total de processos pendentes de decisão/baixa no início do ano. 
36 Total de casos novos durante o ano de 2011. 
37 Total de sentenças ou decisões durante o ano de 2011. 
38 Total de processos baixados durante o ano. Entendendo que baixados são aqueles processos que foram 
arquivados definitivamente com a decisão do conflito finalizada. 
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brasileiros são regulados pela Constituição Federal nos seus artigos 92 a 126. A instituição é 

constituída de diversos órgãos, com o Supremo Tribunal Federal (STF) no topo. O STF tem, 

como função principal, zelar pelo cumprimento da Constituição. Abaixo dele está o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), responsável por fazer uma interpretação uniforme da legislação 

federal. 

No campo da União, o Poder Judiciário conta com as seguintes unidades: a Justiça 

Federal (comum) – incluindo os juizados especiais federais –, e a Justiça Especializada – 

composta pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A organização da 

Justiça Estadual, que inclui os juizados especiais cíveis e criminais, é de competência de cada 

um dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país. Tanto na 

Justiça da União como na Justiça dos Estados, os juizados especiais são competentes para julgar 

causas de menor potencial ofensivo e de pequeno valor econômico. 

Como regra, na atuação dos tribunais, os processos se originam na primeira instância39, 

podendo ser levados, por meio de recursos, para a segunda instância, para o STJ (ou demais 

tribunais superiores) e até para o STF, que dá a palavra final em disputas judiciais no país em 

questões constitucionais. Mas, há ações que podem se originar na segunda instância e até nas 

Cortes Superiores. É o caso, por exemplo, de processos criminais contra autoridades com 

prerrogativa de foro. 

Como último detalhe, advertimos que as comparações histórico numéricas a seguir 

recebem cortes nos anos utilizados para construir esta análise, pois ao longo dos anos os 

relatórios Justiça em Números vieram sofrendo alterações de metodologia, que levou a 

supressão de alguns indicadores e a instituição de outros, impossibilitando comparações desde 

os primeiros relatórios existentes (2003), até porque desde a implementação dos relatórios, no 

início, houve muita resistência dos próprios tribunais na disponibilização de dados. 

Assim, para início da discussão, vejamos alguns números macros do relatório Justiça 

em Números 2019 (dados de 2018) em relação a todos os Tribunais do país. Sendo relevante 

destacar que serão utilizadas várias adaptações próprias para a exposição do tema e, tão pouco, 

 
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A hierarquia do Poder Judiciário do Brasil baseia-se em três 
instâncias. A decisão de uma instância inferior pode ser modificada por uma instância superior, mediante recurso. 
A primeira instância, onde em geral começam as ações judiciais, constitui-se de juízes monocráticos: o juiz de 
direito de cada comarca, na Justiça organizada pelos estados, juízes federais, eleitorais e do trabalho, e juízes 
auditores (na Justiça Militar). A segunda instância, onde são julgados recursos contra decisões de primeira 
instância, é formada pelos tribunais de Justiça e de Alçada, e pelos tribunais regionais federais, eleitorais e do 
trabalho. A terceira instância é constituída pelos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), que julgam recursos contra decisões dos 
tribunais de segunda instância. Disponível e adaptado de <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/default.asp>. 
Acesso em 05 de janeiro de 2020. 
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o relatório traz muitas das conclusões que aqui serão abordadas. Segundo o Relatório, no ano 

de 2018 (Relatório divulgado em 2019), tramitaram no Poder Judiciário brasileiro mais de 106 

milhões de processos (consistindo este total, na soma dos casos de processos pendentes, que lá 

estavam, mais os casos novos), sendo importante mencionar que 80% foram de competência da 

Justiça Estadual (JE); outros 12,8%, da Justiça Federal (JF); 6,2%, da Justiça do Trabalho (JT); 

e, finalmente, uma quantidade ínfima, 0,96%, nos demais tribunais40. 

A Figura 2 mostra uma dimensão destes números, para uma análise visual que exorta 

diferenças importantes a serem confrontadas mais adiante. 

 

Figura 2 – Processos Pendentes + Casos Novos no Poder Judiciário em 2018 

 
Fonte: Adaptado de Justiça em Números 2019 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

Dialogando com a figura 2, devemos destacar alguns números que são importantes. 

Como visto, em 2018 tramitaram nos tribunais brasileiros 106.743.996 processos, o que nos 

permite concluir que, proporcionalmente, para cada dois brasileiros há um processo em 

andamento no Poder Judiciário. 

Por óbvio que, apesar de não se tratar de que a metade dos brasileiros estaria litigando 

na justiça, cada um com um processo, este é um dado que pode caracterizar uma alta 

litigiosidade no país. 

 
40 Não estão disponíveis dados do Supremo Tribunal Federal (STF) e tão pouco dos Conselhos. 
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Outros dados reveladores se referem-se à movimentação processual relacionada aos 

casos pendentes de julgamento e aos casos novos, que formam o número total de conflitos, 

levados para o tribunal, na forma de processos, em tramitação em um determinado ano (número 

total este que inclui os Recursos as instâncias superiores), quando comparado a capacidade dos 

tribunais de julgá-los, ou seja, de finalmente dar baixa por entrega da jurisdição (ou não). 

Neste sentido, a Figura 3 demonstra a movimentação de processos ao longo dos anos de 

2009 até 2018, cujos dados permitem comparação destas séries históricas para estes anos. 

 

Figura 3 – Histórico do crescimento total de processos 

 
Fonte: Adaptado de Justiça em Números 2019 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

Neste outro panorama histórico numérico da Figura 3, acima, podemos perceber a 

situação crescente dos conflitos levados aos tribunais. Verificamos que o número de processos 

pendentes, que vieram do ano anterior (e em muitos casos de anos anteriores) vão aumentando 

o acervo do ano seguinte, ao passo que também há um número crescente de novos casos que 

chegaram aos tribunais. Percebe-se, ainda, que os processos que foram baixados, talvez porque 

que tiveram uma sentença definitiva de extinção (seja com a entrega da solução do conflito ou 

por qualquer outro motivo), em certa medida até conseguem anular matematicamente a entrada 

de novos casos, no entanto, isso não modifica a quantidade de conflitos que ainda permanecem, 

numericamente, praticamente no mesmo patamar para serem pacificados. 
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Outra análise desta movimentação dos conflitos que parece importante é o fato de que 

em 2017 e 2018 observa-se uma redução dos números absolutos de processo em tramitação em 

relação aos anos anteriores. Em especial, nota-se que há uma menor entrada de casos novos 

nestes anos, que até então apenas faziam crescer o estoque de processos desde o ano de 2009 

até 2016. Os Relatórios não sabem apontar uma causa precisa para este fenômeno, no entanto, 

é possível elencar alguns fatores influenciadores para esta situação. 

Inicialmente, sabemos que fora realizada uma grande reforma na lei processual 

brasileira, consubstanciada no Código de Processo Civil de 2015 que entrou em vigor em 18 de 

março de 2016. Nesta alteração legislativa um dos itens importantes para limitar o fenômeno 

da ‘litigância por amor ao litígio’41 ou por interesse pessoal no alargamento da solução do 

conflito, foi a instituição da majoração dos honorários de sucumbência para aquele que, ao obter 

resultado desfavorável na lide, interpuser recurso, e vier a ter negado provimento para este. Ou 

seja, os honorários poderão ser aumentados, aumentando assim o gasto daquele que ‘perdeu’ o 

processo, o que certamente contribuiu para que alguns litigantes tomassem a decisão de não 

recorrer, diminuindo assim o número de processos em 2017 e 2018 visto que, como dito, neste 

total estão também os Recursos para as instâncias superiores. Este raciocínio é acompanhado 

pelo número de processos baixados, que aumentou significativamente, o que demonstra que 

com a desistência de uma das partes de interpor o recurso, o processo é extinto. Nesta linha, 

alertamos que não exploraremos em mais detalhes esta tendência que confirmaria a hipótese 

aqui aventada, apesar de o relatório Justiça em Números permitir esta análise, pois não é 

objetivo primordial deste estudo. 

O outro fator que, igualmente, haverá influenciado decisivamente para a redução e 

processos totais em 2017 e 2018 foi outra reforma legislativa, a chamada Reforma Trabalhista 

(Lei 13.467/2017) que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 trazendo mudanças na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na esteira deste conflitos entre tomador do serviço 

e prestador de serviços, era muito comum até a alteração da CLT que trabalhadores que não 

detinham realmente um vínculo empregatício nos moldes da lei, buscassem o tribunal do 

trabalho para pedir reconhecimento de vínculo e, por consequência, todos os direitos inerentes 

a relação de emprego, as vezes, com ínfima ou nenhuma prova, e muitas vezes, em muitos casos 

até houve prestação de serviço, mas não nos moldes a configurar a relação de trabalho regida 

pela CLT. Outra situação muito comum era a inflação dos pedidos (do valor da causa), com 

pedidos de horas extras inexistentes, de danos morais que não podiam ser provados, supostos 

 
41 Mais adiante exploraremos o tema – DOS TIPOS DE LITIGANTES. 
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salários pagos ‘por fora’, dentre uma série de outras estratégias implementadas pelos advogados 

para forçar um acordo por um valor menor que o dado a causa, em razão da incerteza da decisão 

que poderia advir. Neste contexto, ocorre que ao trabalhador sempre lhe era outorgada a 

assistência judiciária gratuita, por se considerar sua presumida hipossuficiência, assim ele 

nunca tinha nenhum prejuízo em demandar, pois mesmo que perdesse, nada pagaria ao seu 

adversário. Mas, com a alteração na lei, foi instituída a condenação em custas e nos honorários 

de sucumbência para os trabalhadores que, ao distribuírem sua reclamação, não observarem a 

realidade da relação de emprego, ou não puderem provar os fatos que indicavam como 

fundamento para o pedido judicial. Assim, em mais esta alteração repousará a redução dos casos 

em tramitação, em especial para o ano de 2018. 

Por óbvio que para a confirmação destes fenômenos, todos observados sob o prisma da 

autopoiese, será necessário analisar em detalhe uma série de outros dados dos relatórios Justiça 

em Números nos próximos anos, para confirmar a várias observações aqui empreendidas sob o 

prisma filosófico do direito e os fatos que orbitam a dinâmica da sociedade, o que daria para 

engendrar, tal vez, mais uma tese. 

 O que parece inegável em toda esta análise, é o fato de que o incremento das interações 

humanas naturalmente promoveu a potencialidade dos litígios. A última década foi marcada 

por uma acentuada globalização e intercâmbio de informações entre os povos, formados por 

suas idiossincrasias e culturalismo particulares, sendo esta interação regida pela revolução 

científica e tecnológica. Toda esta movimentação proporcionou o avanço das práticas mercantis 

e expansão dos mercados consumidores. Ao mesmo tempo, os sistemas de informações, devido 

à massificação da mídia e cibernética especializada, como as redes sociais, cresceram numa 

velocidade nunca antes experimentada. 

 Diante de todo este processo de dinamicidade pós-moderno, é inevitável que as relações 

dos membros de uma determinada sociedade também sejam exponencializadas, ora pela 

propagação mais eficiente da informação e, consequente, um esclarecimento maior dos direitos 

subjetivos que cada pessoa ou mesmo as empresas são detentoras, ou, ainda, pelo inegável 

incentivo a uma cultura de judicialidade da vida cotidiana, pela incapacidade das pessoas de 

autocomporem em um litígio. 

 O resultado concreto da combinação desses fatores é um Poder Judiciário assoberbado 

de trabalho, o que pode provocar anomia na sua possibilidade de absorver satisfatoriamente às 

demandas que lhe são submetidas, nos moldes da teoria de Dahendorf, desenvolvida por Bastos, 

em virtude da explosão da litigiosidade que aplaca a prestação jurisdicional em tempo razoável 

para fazer a sociedade entender que o mínimo ético precisa ser respeitado. Ainda, a atuação dos 
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tribunais é permeada por um processualismo que engessa a atuação do juiz, em especial quanto 

ao tempo de tramitação dos processos, e assim interfere no grau de satisfação das partes com a 

sentença proferida, que pode chegar tarde para muitos conflitos. 

 Ainda, a captação judicial deficiente dos fenômenos sociais conflitivos pelo Poder 

Judiciário tem, dentre outros fatores, raiz na limitação da sua capacidade de prestação de um 

serviço judiciário adequado em razão de práticas demandistas levadas ao extremo da 

litigiosidade. A cultura da litigância abarrota os Tribunais, reproduz insatisfações quanto à 

efetividade qualitativa da resposta da Justiça, e integra um modelo de solução de controvérsias 

corroído pela dificuldade das partes em dialogar, baseadas em sua ética individual, ou mesmo 

em caprichos particulares. 

 Neste contexto, os dados do Conselho Nacional de Justiça explicitados no relatório 

Justiça em Números, no que concerne à administração dos conflitos judiciais, nos ajudam a 

partir de uma metodologia lógico-dedutiva e da utilização de dados oficiais sobre os processos, 

para expor como funciona a cultura da litigância e como tem sido esta explosão litigiosa 

recepcionada e gerida pelo Poder Judiciário, para assim, empreender uma proposta para 

tratamento do mínimo ético a ser ‘imposto’, de acordo ao papel do Poder Judiciário. 

 

 

6.3 CULTURA DO LITÍGIO: OS TIPOS DE LITIGANTES COMO EVIDÊNCIA DE UMA 

CRISE ÉTICA 

 

 

 Trazendo uma vez mais os ensinamento de Aristóteles, defende ele que o ético diz 

respeito exclusivamente à conduta relacional dos indivíduos, em especial os humanos adultos. 

A conduta humana tem a ver evidentemente com o seu agente, carregado do culturalismo que 

o cerca desde o nascimento. Assim, na sua investigação, o filósofo fez preceder a ética e a 

política de considerações de cunho antropológico e psicológico, para conceber a virtude como 

“excelência do caráter do ser humano, a ser incorporada na sua ação.” (ARISTÓTELES, 2007, 

p. 7). Na mesma linha, vimos em Kant o desenvolvimento desta mesma teoria. O autor define 

a virtude como sendo “a fortaleza moral da vontade de um homem no cumprimento do seu 

dever, que é uma coerção de sua própria razão legisladora, na medida em que esta se constitui 

a si mesma como poder executivo da lei” (KANT, 2003, p. 223). 

 Nesse sentido, se a convivência relacional dos indivíduos entra em desequilíbrio de 

opiniões quanto aos seus próprios substratos éticos individuais, provocados por uma ‘fraqueza 
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da virtude’ cuja consequência é o não cumprimento do dever, gerando um conflito que pode 

envolver um mínimo ético garantido pelo direito, é assegurado a qualquer pessoa física ou 

jurídica que se sinta violada nestes ‘conceitos/direitos’, recorrer ao Estado moral, representado 

pelo tribunal/juiz, para que solucione o litígio, essa é a característica elementar do conhecido 

acesso à justiça. 

 Este desequilíbrio na convivência relacional dos indivíduos nas sociedades modernas 

tem levado a uma (super)juridicização42 dos conflitos, com a submissão de controvérsias de 

toda sorte para pacificação pelo tribunal, numa demonstração de suposta esperança de que a 

judicialização43 seja capaz de oferecer respostas justas, rápidas e adequadas para os dissensos 

que lhe são apresentados aos tribunais. De fato, como verificado no item 5.2 deste estudo, a 

ascensão do Judiciário ao patamar de Poder independente, de guardião da ordem legal, até 

mesmo em face do próprio Estado (em face dos demais poderes Legislativo e Executivo), desde 

a Constituição de 1988, deu lugar a uma crescente judicialização da vida, onde, a sociedade 

passou a procurar mais por seus direitos, invocando a justiça à resolver todo tipo de questões, 

desde brigas de vizinhos, tuteladas no Código Civil nos artigos do direito de vizinhança, até 

questões consumeristas, amplamente regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), relações familiares, entre outras. 

 Neste contexto, além da judicialização excessiva, surge outro conceito criticado pelos 

interlocutores do direito, o ativismo jurídico. Para Luiz Roberto Barroso, Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, a judicialização “significa que questões relevantes do ponto de vista político, 

social ou moral estão sendo decididas pelo Judiciário” (BARROSO, 2009). Trata-se de uma 

transferência de poder das instâncias tradicionais, o Executivo e o Legislativo, para os tribunais. 

Por outro lado, está o ativismo judicial, para Barroso “o ativismo é uma atitude, é a deliberada 

expansão do papel do Judiciário, mediante o uso da interpretação constitucional” (BARROSO, 

2009), que vem sendo utilizada para sanar omissões legislativas, suprir lacunas ou determinar 

políticas públicas, quando previstas na Lei, mas ausentes ou ineficientes na prestação destas 

pelos Poderes Executivo ou Legislativo. No entanto, tal comportamento ativista não é a regra, 

pois dependem de demanda da sociedade, em face da inercia obrigatória do Poder Judiciário, 

que só pode interferir se provocado a fazê-lo. 

Assim, a sociedade, sufocada em seus direitos fundamentais, privada de suas 

necessidades básicas, atolada em conflitos interpessoais com fundo de descumprimento do 

mínimo ético pela sociedade, que provoca desequilíbrio na convivência relacional na sociedade, 

 
42 Diz respeito a interferência do próprio direito na vida dos indivíduos. 
43 Diz respeito à influência do poder judiciário na estabilização do direito. 



103 

parte para a tentativa de solucionar a deficiência do Estado moral e ético, via o Poder Judiciário, 

inclusive, no Brasil, este fenômeno assume uma dimensão maior em virtude de a Constituição 

brasileira cuidar de uma impressionante quantidade de matérias. Enfim, incluir um tema na 

Constituição significa, de certa forma, retirá-lo da política legal que deveria reger a sociedade, 

trazendo-o para o direito, permitindo, então, a judicialização. 

 Desde então a cultura do litígio engendrou o célebre brocardo anteriormente citado, o 

“vou processar você”, expressão recorrente no vocabulário daqueles que se veem envolvidos 

em algum tipo de conflito relacional, seja familiar, consumerista, trabalhista ou oriundo de uma 

relação de direito contratual. No entanto, o que está por de trás desse comportamento é o fato 

de que nele reside uma forma sistemática de pensar e agir, fomentada pela dificuldade de se 

lidar com os problemas éticos de forma racional, propositiva e consensual. 

 A doutrina busca expor razões das mais variadas para a fundamentação da cultura da 

judicialização. Assim, há aqueles que enxergam a crescente litigiosidade como reflexo de uma 

democratização do Estado, o extensivo rol de direitos e garantias fundamentais e uma 

concretização da garantia de Acesso à Justiça, sendo este o pensamento do CNJ44. Noutra 

banda,  pensadores do tema “apontam o nível de desenvolvimento econômico e social como 

condicionantes da natureza da conflituosidade social e interindividual, a propensão a litigar, o 

tipo de litigação e, portanto, o desempenho dos tribunais enquanto expressão do padrão de 

consumo da justiça.” (SANTOS, LEITÃO e PEDROSO, 1996, p.39). 

 Nesta abordagem das características da conflituosidade trazemos ao diálogo mais um 

conceito para a filosofia empreendida neste trabalho. Os estudos de SOUZA NETO realizam 

uma coerente classificação acerca dos tipos de litigantes, dividindo-os em quatro grupos: a) 

litigantes de boa-fé; b) litigantes por necessidade financeira; c) litigante de má-fé; d) litigante 

amante do litígio (SOUZA NETO, 2000, p.40). 

 O primeiro grupo é representado por aqueles indivíduos que buscam uma solução para 

o conflito, em geral esse litigante já tentou uma solução consensual, e somente acionou o 

aparato estatal por crer absolutamente que seu pleito é justo. Este sujeito entende que ele diz a 

verdade a respeito daquilo que crê, embora possa ser passível de interpretação diferente por 

 
44 Conselho Nacional de Justiça no Relatório Anual do Judiciário de 2011, p. 50: O súbito aumento na demanda 
por serviços judiciais até 2009, em função dos fenômenos da democratização e garantias de direitos no Brasil, não 
contou com adequado aparelhamento da estrutura para sua oferta. Gerou-se uma situação de significativo 
congestionamento e de elevada morosidade na prestação dos serviços judiciais. Em razão dessa realidade, faz-se 
necessário não somente analisar os aspectos relativos à estrutura dos órgãos judiciários e de como processam os 
litígios e os administram, mas também questionar como as demandas judiciais se formam e se desenvolvem até se 
consolidarem, sobretudo as demandas massivas. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/images/relatorios-
anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf>. Acesso em 21 de dezembro de 2019. 
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juiz. É um tipo de demandante que está disposto a considerar argumentos que sejam razoáveis 

e lógicos, e está inclinado a eliminar o ‘problema’ que para ele é o processo, desde que, claro, 

não seja ao custo de subverter suas crenças (SOUZA NETO, 2000, p. 41). O litigante de boa-

fé, então, se socorre dos tribunais como um instrumento legítimo de reparação de uma situação 

gerada pela instauração de um conflito, que no seu entender, é inviável ou impossível que ele e 

seu adversário encerrem a disputa que é carregada de um substrato ético individual para ambos. 

 Em seguida estão os que litigam por necessidade financeira, em geral este grupo está no 

polo passivo da demanda e assim se encontram por não poderem, na maioria dos casos, adimplir 

com suas obrigações por razões financeiras (SOUZA NETO, 2000, p. 42). Aqui também há 

possibilidade de aplicação de soluções consensuais, suportadas por razões diversas entre credor 

e devedor de comporem a lide. Situações como alterações econômicas, desequilíbrios nas 

receitas de indivíduos e empresas são indícios de um perfil de devedor por necessidade 

financeira. Como exemplo o devedor de aluguel, com exceção dos que neste tipo de dívida 

constituem o débito propositadamente, daí este litigante se enquadraria no conceito seguinte. 

 O próximo grupo é o litigante de má-fé, que tem variações. Há o litigante de má-fé 

consciente da morosidade e inefetividade de que padece o processo judicial, e disso ele se utiliza 

para postergar seu status de inadimplente, por exemplo, seja em um contrato de locação ou 

mesmo no pagamento de impostos. Por outro lado, também, existe aquele que de má-fé intenta 

uma ação judicial para caracterizar a existência de um direito, sem que ele efetivamente possa 

ser provado, este litigante aparece notoriamente nas ações trabalhistas. Estes personagens que 

atuam de má-fé na utilização dos tribunais como meio de “gerenciar” seus objetivos contam, 

ainda, com a incerteza da sentença, isto é, por manobras processuais, inabilidade do advogado 

da outra parte, ou mesmo com o induzimento do Magistrado a erro, que pode lhe dar a esperança 

de obtenção de uma decisão favorável. Quando propostas soluções alternativas para a resolução 

do litígio, o litigante de má-fé em geral demonstra-se inflexível, pois espera que com a difícil 

situação do sistema judiciário, ele ‘trabalhe’ a seu favor (SOUZA NETO, 2000, p. 43). 

 Por último, nas definições de SOUZA NETO, está o litigante que tem “amor” ao litígio. 

Este é movido pela necessidade de oprimir o adversário, exercendo sua satisfação, ou até 

mesmo sua vingança, por intermédio de um processo judicial, pode estar no polo ativo ou 

passivo de um conflito. Trata-se de um elo emocional, relação afetiva existente previamente 

(ou de mera fidúcia) que foi violada, gerando angústia, frustração, ciúmes (SOUZA NETO, 

2000, p. 44). A opção para este tipo de usuário dos tribunais é protelar ao máximo o processo 

para perpetuar ao máximo a opressão que isso exerce sobre o seu adversário. Aqui, o exemplo 
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mais comum, talvez, sejam as lides que tenham como objeto o Direito de Família ou mesmo a 

cobrança legítima de dívidas não pagas por confrontos pessoais em que as partes se envolveram. 

Todos os conceitos aqui expostos podem ser representados por diversas demandas 

judiciais que tramitam hoje nos tribunais brasileiros e parecem estar ligados a descrição de 

litigantes do tipo individual, mas também se aplicam a corporações, empresas, e em algumas 

de suas descrições também se aplicam ao Poder Público. 

É neste ponto que podemos cruzar as classificações empreendidas por Bastos quanto ao 

seu estudo, em que apresentou a tipificação de conflitos, tratando-os como Conflitos Sociais 

Simples (CSS); Conflitos Sociais mais ou menos Complexos (CS+-C); e Conflitos Sociais 

Complexos (CSC). Neste contexto, mesclando os tipos de litigantes acima descritos, podemos 

observar que as demandas da sociedade perpassam por esta classificação. Assim, será a 

velocidade e a profundidade de cada conflito que determinará a capacidade do Poder Judiciário 

de solucioná-lo, portanto, é neste sentido que abordaremos mais adiante um reposicionamento 

dos tribunais, que não podem ficar esperando para pacificar os conflitos com base em uma ação 

por provocação, em uma inércia na produção de provas, entre outros mecanismos que engessam 

a justiça, pois é possível verificar na prática o comportamento dos litigantes que usam o Poder 

Judiciário como manobra para atingir seus objetivos. 

 No entanto, retornando ao tema deste capítulo, este estudo pede vênia para acrescentar 

um quinto tipo de ‘usuário’ dos tribunais: o ‘litigante por estratégia de objeto/negócio litigioso’. 

Para fundamentar esta construção, trazemos a colação uma análise mais detalhada dos estudos 

quantitativos do CNJ, acima mencionados, os Relatórios Justiça em Números, assim, com a 

análise abaixo pretendemos suportar o estabelecimento autopoiético desta categoria de litigante. 

Após a primeira divulgação pública dos estudos quantitativos do CNJ, foram geradas 

extensas especulações em torno de que a sociedade era a culpada pela explosão de litigiosidade 

que assoberba os tribunais. Mas uma apreciação crítica, qualiquantitativa, dos relatórios do 

CNJ, apontará quadro diverso desta percepção de que a sociedade é a grande demandante de 

conflitos nos tribunais. Este aspecto será principalmente observado nas revelações do estudo do 

CNJ-DPJ, Os 100 Maiores Litigantes do País, 2011. A análise aponta quem eram (e ainda o 

são conforme o último relatório Justiça em Números, de 2019) os maiores litigantes a nível 

nacional, indicando os participantes (seja no polo ativo ou passivo) nos processos que tramitam 

no Judiciário brasileiro. 

É de se ressaltar, ainda, que o CNJ não atualizou este estudo de 2011 para os dias de 

hoje, mas o cruzamento de informações com o Justiça em Números dos anos seguintes não 

aponta modificação expressiva nestes percentuais que hora explicitaremos, ou seja, o panorama 
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geral dos conflitos tratados nos tribunais permanece o mesmo, e a quantidade de conflitos 

levados para pacificação segue seu ritmo crescente. Vamos apreciar, então, números macros 

para uma análise desta cultura de litigância. 

Em primeiro lugar como maior litigante nacional está o setor público federal, envolvido 

em 38% dos processos; em seguida os bancos participando de 38% das lides; o setor público 

estadual ocupava/ocupa o terceiro lugar, com 8% de processos; as empresas de telefonia 

litigando em 6% dos conflitos; o setor público municipal em 5% das ações; e outros litigantes 

figuram como autor ou réu em 5% da demandas. A figura 4 representa graficamente esta 

distribuição. 

 

Figura 4 – Maiores litigantes da justiça brasileira 

 
Fonte: Adaptado da Pesquisa Maiores Litigantes do País 2011 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

Sobre estes números, o DPJ informa, ainda, que do total, participavam do polo ativo, ou 

seja, como autores das ações, o setor público federal (33%); bancos (45%); setor público 

estadual (28%); empresas de telefonia (22%); setor público municipal (97%); e outros litigantes 

(49%). Podemos ver esta distribuição na figura 5, abaixo. 
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Figura 5 – Maiores litigantes da justiça brasileira no polo ativo 

 
Fonte: Adaptado da Pesquisa Maiores Litigantes do País 2011 – Elaborado por Marcos Carnevale 

  

Sabemos por esta pesquisa que, do total das ações a nível nacional, entre processos 

pendentes de julgamento e casos novos, eram 33% de execuções fiscais. A números de hoje é 

possível apurar no relatório Justiça em Números 2019 (p. 128) que este percentual baixou para 

32,1%, mas as cifras numéricas absolutas ainda apontam números elevadíssimos, onde 

tramitam hoje mais de 34,2 milhões de processos discutindo a cobrança de tributos. 

 Se analisarmos somente o estoque (casos pendentes) para a Justiça Estadual, este 

percentual é ainda maior, os indicadores do Relatório Justiça em Números do CNJ, 

demonstraram que 43% dos processos da competência Estadual são de execuções fiscais no 1º 

grau, evidenciando o estudo que os grandes litigantes são o Estado e o Município, que tem a 

iniciativa da ação, e não o cidadão, que aparece como réu. Este percentual torna-se mais grave 

no Rio de Janeiro, pois do total de processos sobre os diversos tipos de conflito em andamento, 

62% são execuções fiscais, e em São Paulo 52%. Logo, revela-se que o que contribui para 

emperrar a máquina judiciária estadual é o próprio Poder Público. 

 Esta hipótese final se confirma também na Justiça Federal, onde 39% do total de 

processos também são execuções fiscais, mantendo-se a mesma linha dos Estados e Municípios. 

Esses dados permitem mostrar que, o litigante cidadão comum (seja pessoa física ou até mesmo 

outros empresários, que não os listados como maiores litigantes) não é(são) exatamente 

aquele(s) que congestiona(m) o funcionamento dos tribunais do país, ou é(são) o(s) 
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responsável(eis) pela explosão da litigância, mas sim, o Poder Executivo em todos os seus 

níveis, cobrando impostos. 

 Para suportar a existência do litigante por estratégia de objeto/negócio litigioso, os 

dados da pesquisa dos 100 maiores litigantes nos tribunais brasileiros surpreendem ainda mais 

quando observamos que, dos dez maiores litigantes, seis integram a Administração Pública na 

seguinte ordem no ranking, do 1º ao 6º lugar em quantidade de conflitos judiciais, quais sejam: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (22,3%), Caixa Econômica Federal - CEF (8,5%), 

Fazenda Nacional (7,4%), União (6,9%), Banco do Brasil S/A. (4,2%), Estado do Rio Grande 

do Sul (4,2%). 

 Em dados mais detalhados no relatório, surge a informação que de todos os processos 

em curso no Judiciário nacional, a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) é 

parte em 53,7%, seja como autora ou ré (CNJ, 2011, 100 maiores litigantes, p. 5). 

 As outras posições para os dez maiores litigantes são ocupadas pelo setor privado, em 

especial os Bancos e o negócio de Telefonia participam das ações ajuizadas sendo autor ou réu, 

do 7º ao 10º lugar respectivamente, o Banco Bradesco S/A (3,8%), Banco Itaú S/A (3,4%), 

Brasil Telecom Celular S/A (3,2%) e Banco Finasa S/A (2,1%). 

 Somados, o Setor Público em todas as suas esferas (Federal, Estadual e Municipal), 

Bancos e Telefonia, representam juntos 95% do total de processos atribuídos aos 100 maiores 

litigantes nacionais da Justiça. De acordo com a pesquisa do DPJ-CNJ, concluiu-se, ainda, que 

do total de processos dos 100 maiores litigantes nacionais, este grupo está no polo ativo em 

41% dos processos, sendo discrepante somente o comportamento do Setor Público Municipal, 

uma vez que ele é autor em 97% dos processos, cobrando em especial tributos (CNJ, 2011, 100 

maiores litigantes, p. 15). 

 Finalmente, apartados estes aspectos quanto aos grandes litigantes, verifica-se na Figura 

3, acima, que o que poderíamos chamar de ‘a sociedade comum’, ou seja, aquela que não está 

demandando nos conflitos jurídicos com estes grandes litigantes, enfim, aquelas discussões 

entre locador e locatário, alimentado e alimentante, discussões de direito de vizinhança, 

conflitos de trânsito, órfãos e sucessões, consumidores de outros serviços (não bancário ou de 

telefonia) etc., ocupam apenas 5% dos processos em tramitação. Estes desajustes sociais que 

provocam conflitos relacionais envolvidos nestes 5% dos “outros” processos, que em tese mais 

refletem os conflitos éticos dos 4 primeiros grupos de litigantes da teoria de Souza Neto, talvez, 

sejam os mais sensíveis para a ordem social, pois refletem diretamente as mazelas da sociedade, 

os problemas cotidianos da ordem da pólis. 
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 Por detrás do uso do Judiciário pelos grandes litigantes, em especial análise voltada para 

os litigantes do setor privado, os bancos e as empresas de telefonia, podemos deduzir a 

caracterização do litigante por estratégia de objeto/negócio litigioso. Estas empresas baseiam 

suas atividades no modo de produção capitalista, que traz à cena uma nova forma de gerir 

recursos humanos e financeiros nas estruturas organizacionais das empresas. Essa nova gestão 

se compõe por uma série de exigências, fundamentadas pelos gestores como “exigências de um 

mercado cada vez mais competitivo”, representada no quotidiano por uma maior pressão por 

metas e cobranças personificadas em resultados quantitativos crescentes, sempre com o objetivo 

da lucratividade. É nesse ambiente, marcado por pressões pelo desempenho lucrativo que se 

engendra este litigante, que transferiu para os tribunais a solução dos conflitos entre 

consumidor/fornecedor e/ou prestador de serviços. 

 Não existe nos estudos jurídicos brasileiros qualquer investigação específica que balize 

ou que se proponha a tratar este fenômeno do litigante por estratégia de objeto/negócio litigioso, 

e a própria doutrina e jurisprudência têm tratado o assunto com bastante timidez com relação 

ao gigantesco acervo de processos destes grandes litigantes. Vozes de Ministros do STJ45, 

juízes, advogados e muitos outros operadores do direito defendem que para as empresas é muito 

mais rentável pagar uma condenação ínfima do que investir na melhoria da prestação de serviço. 

Onde as indenizações de pequeno valor acabam incentivando a má prestação de serviço, porque 

a condenação não repara o dano causado aos usuários dos serviços de bancos e de telefonia, e 

tampouco compele a empresa a não praticar atos de cunho mercadológico/financeiro. 

 Neste sentido, apesar de genuinamente empírico, vamos dialogar novamente com os 

números. No exemplo a seguir exploramos os dados dos 100 maiores litigantes no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). A pesquisa demonstra que no ano de 2018 a principal 

empresa de telefonia do Estado de São Paulo, a Telecomunicação São Paulo S/A 

(TELEFÔNICA) liderava o ranking das instituições mais processadas, e esteve envolvida em 

54.547 processos, aparecendo como demandada em 53.824, e como autora do processo na 

diferença 723 processos. Em seguida, basta uma pesquisa no próprio site do TJSP no link 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>, utilizando-se do motivo de pesquisa com as palavras “cobrança 

indevida” para encontrar que do total de processos, 14.760 tinham o pretexto (cobrança 

indevida) como assunto do conflito entre o usuário e a Telefônica. 

 
45 O Ministro Luiz Felipe Salomão em diversos pronunciamento e inclusive em entrevista ao Conjur comenta que: 
“Todos estão acomodados. As empresas estão acomodadas. Os grandes litigantes do Judiciário estão acomodados 
porque transferiram o seu call center para a Justiça. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2013-jan-
06/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-justica > Acesso em 20 de novembro de 2019. 
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 Estes dados nos levam a concluir que há algo que precisa ser feito com base neste tipo 

de comportamento da empresa de telefonia, envolvida em cobranças indevidas, na maioria das 

vezes por cobrar por serviços não contratados e/ou não prestados, permitindo, então, os 

questionamentos do tipo, onde está o equívoco? Por que existem tantas cobranças indevidas? 

Por que hodiernamente vemos advogados entrando com ações que contém o mesmo objeto, tal 

como - repetição de indébito cumulado com dano moral - ? Será que se trata somente de uma 

‘falha do sistema’, como costumam alegar os advogados das empresas em suas contestações 

aos processos? Ou será que há um problema de comportamento ético, desde o presidente da 

empresa até o vendedor, que tem que cobrir a sua meta de vendas de serviços? É preciso 

recordar que por de trás de todo lançamento de uma rubrica de serviço em uma fatura de 

cobrança sempre há um ser humano que fez aquele lançamento, então, essa desculpa de que foi 

um erro do sistema talvez não possa sustentar-se em nome de uma classificação de que foi uma 

“MERA FALHA NO SERVIÇO”. 

 Seria possível, assim, concluir que este exemplo da empresa de telefonia é o clássico 

modelo da empresa privada que se pauta na forma de gerir recursos humanos e financeiros na 

sua estrutura organizacional com objetivos puramente mercadológicos, voltada essencialmente 

para melhor performance lucrativa com o menor gasto de recursos humanos possível, o que 

reduz a qualidade do atendimento ao usuário. Neste seguimento das empresas de telefonia, 

todos sabemos que há muito tempo estas empresas não tem mais um serviço de atendimento ao 

consumidor (SAC) composto de funcionários das próprias empresas, todos foram substituídos 

pelos famosos “Call Centers” terceirizados, que muitas vezes concentram diversos outros 

seguimentos de mercado na mesma empresa prestadora deste tipo de serviço aos empresários. 

A principal empresa brasileira neste seguimento de Call Center é a Atento46, que no Brasil conta 

com 46 mil postos de trabalho (de teleatendimento) neste tipo de prestação de serviço, 

posicionando-se como líder de mercado no seguimento. A Atento atende as seguintes empresas 

na sua carteira de clientes de serviços deste tipo: Telefônica (principal cliente); Claro; Oi 

(Telemar); SKY (TV); Bradesco; Itaú; Santander. 

 Dito isso, ficamos com as informações expostas, a respeito de que a Administração 

Pública (Federal, Estadual e Municipal) segundo o relatório DPJ-CNJ de 2011, é o maior 

litigante do país, sendo parte em 53,7% dos processos em andamento nos tribunais brasileiros, 

seja como autora ou ré. Em seguida, feitas as considerações acima, vislumbramos que a relação 

de consumo é outro tema considerado entre os grandes responsáveis por abarrotar o Judiciário 

 
46 Para verificação dos detalhes sobre esta empresa ver: http://www.atento.com/pt/quem-somos/politica-de-
responsabilidade-social 
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de conflitos judiciais. Mas os dados a seguir vão embasar mais fundamentadamente sobre o 

litigante por estratégia de negócio. 

 Na mesma linha das análises até agora, surge então a pesquisa encomendada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (2018), desenvolvida com a ajuda da Associação Brasileira de 

Jurimetria47 (ABJ), que apresentou um levantamento inédito. O objeto estudado pela ABJ foi 

justamente investigar as empresas que mais demandam o Judiciário brasileiro quando o assunto 

é a relação de consumo. Nesta pesquisa, ao longo de todo o ano de 2017, foram analisados 

processos de relação de consumo em uma amostra utilizando-se sete Estados (nos Tribunais 

Estaduais de: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e São Paulo), entre os anos de 2013 e 2016. 

 O estudo é revelador sob diferentes aspectos. Um deles, por exemplo, aponta que os 20 

maiores litigantes do País concentram 50% das ações de consumo. Em seguida, descobriu-se a 

presença do Bradesco entre os cinco maiores litigantes de todos os Estados analisados da 

pesquisa. Observa-se, também, que São Paulo é, disparado, o tribunal com a maior quantidade 

de ações no Brasil 30% do total de processos em tramitação, no entanto, o estudo mostra que, 

quando o assunto é direito do consumidor, o TJSP perde para o TJRJ, que concentra mais de 

1,3 milhão de ações. Também, de acordo com a pesquisa da ABJ o tribunal paulista registrou 

607.252 processos, sendo 60,4% deles relacionados ao assunto consumo e o Itaú foi o primeiro 

colocado entre os maiores litigantes em SP, com quase 10% do total de ações. Já o Bradesco 

aparece na sequência, com cerca de 6% do total. Outro detalhe que chama a atenção em São 

Paulo é a concentração de processos em três setores da economia, onde, juntos, 

telecomunicações, setor financeiro, seguradoras e planos de saúde, somam quase 63,3% do total 

de processos dos 30 maiores litigantes do Estado. 

 Nesta linha destas exaustivas revelações dos dados numéricos do CNJ e de todas as 

pesquisas paralelas existentes, podemos inferir que um sistema jurídico moderno e igualitário 

não deveria impermeabilizar-se ou desvincular-se da realidade ética sobre a qual operam todos 

estes fenômenos litigiosos ora apresentados. Debruçar-se mais sobre estas investigações poderá 

descortinar que os tribunais têm de atuar ativamente para garantir o mínimo ético. O que de fato 

deveriam os Magistrados fazer é desvincular-se do receio de serem considerados agentes 

parciais na solução de um determinado conflito. O tribunal não deveria apenas proclamar o 

direito de todos, mas sim garantir ativamente estes direitos, sob pena de correr o risco de 

fracassar nas atribuições que a sociedade lhe outorgou. 

 
47 Para verificação dos detalhes sobre estas pesquisas ver: https://abj.org.br/os-observatorios-da-abj 
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 Parece óbvio que há uma cultura do conflito e da litigância, mas também percebe-se que 

os tribunais estão usando a maior parte de seu tempo como serviço de atendimento ao 

consumidor das grandes instituições privadas; e que estão sendo chamados a dirimir os conflitos 

entre o cidadão e a administração pública, cobrando uma inadimplência de tributos que não são 

devolvidos na forma de serviços públicos. Sendo, assim, o fomento da prática demandista 

inconsequente, sem limites, em nome de uma não interferência na economia e desenvolvimento 

do mercado, de um contraditório processual sem limites, de uma inércia do Poder Judiciário 

que só atua se chamado a resolver o desrespeito à lei, indica que se está criando uma distorção 

social que pode dificultar a adoção de uma cultura de paz e ordem. 

 Parece inegável que o Brasil atravessa uma enorme crise de suas instituições e valores. 

Vivemos hoje uma enorme descrença no direito, em todas as classes sociais. Em todos os 

segmentos se nota de forma clara que não se acredita que o direito possa vir a cumprir, 

minimamente, o que boa parte da sociedade espera e deseja. As cidades tornaram-se cada vez 

mais perigosas. O sistema de bem-estar social está quebrado, sob regulamentações inexequíveis 

sempre apoiadas na tal reserva do mínimo possível por parte da Administração Pública. Há uma 

violação crônica do Direito Tributário por parte dos ricos, e também dos pobres e da classe 

média. 

 E o próprio governo, da União até os Municípios, tem sido flagrados em ilegalidades, 

abusos, omissões e corrupção. É neste contexto que o bordão ‘vou te processar’, parece haver 

sido substituído pelo ‘vá procurar seus direitos’, em razão de uma percebida ineficiência da 

instituição pela sociedade. Assim, se tem criado no imaginário social a visão de que o direito 

não serve para nada, de que estruturas jurídicas são dispensáveis e que o cumprimento da lei e 

a observância dos ditames legais não são algo a ser devidamente observados.  

 Essa lealdade do direito para com a própria ordem social, a ser alcançada pela 

observação de seus valores éticos, é difícil de ser explicada nos termos de uma teoria 

instrumental, que vê as instituições jurídicas como um organismo inerte, que fica esperando 

que alguém viole a regra, para então agir. Portanto, o direito quando utilizado como instrumento 

de Poder, mas com interesses de um Estado moral mínimo, que deveria ser respeitado por todos, 

e talvez devêssemos romper com esta tradição, que não se aplica mais a sociedade moderna. 

 Deste modo, a superação da crise que hoje se vivencia, exige que estas discussões sejam 

fomentadas, que reflexões profundas sejam realizadas, que possamos avaliar o papel das 

instituições jurídicas na devida aplicação da garantia do mínimo ético. 
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6.4 PODER JUDICIÁRIO E A GARANTIA DO MÍNIMO ÉTICO 

 

 

 Obviamente que, primeiro, devemos observar qual mínimo ético deveria ser garantido, 

ou seja, se é um direito que efetivamente deve ser respeitado ou um direito apenas formalmente 

previsto. A influência de tais fatores surge tanto de demonstrações de comportamento social, 

também quanto ao comportamento das empresas e, principalmente, em relação as ações 

governamentais a respeito do tratamento dos mais diversos substratos de conflitos. Assim, 

reformas nos sistemas de Justiça e na legislação, por exemplo, enquanto as já mencionadas 

modificações implementadas no Código de Processo Civil ou na Reforma Trabalhista podem 

repercutir diretamente nos índices de litigância, sem demonstrar, exatamente uma postura de 

ativismo judicial. 

 Mas em que pese o argumento acima esposado, não podemos deixar tudo nas mãos dos 

legisladores, assim, determinadas mutações devem ser consideradas como paradigmáticas para 

a mudança de cenário em relação aos conflitos que desrespeitam o mínimo ético, em especial 

aqueles conduzidos por um Poder Público ineficiente e os de cunho 

mercadológico/consumerista, com práticas que trazem subjetividade evidente de obtenção de 

lucro, como nos exemplos explicitados na análise do item 7.3, acima. A primeira busca 

paradigmática a ser perseguida tem um fundamento histórico e relaciona-se com a efetividade 

da suas funções e nível de credibilidade de que gozam ou gozaram os tribunais nos distintos 

períodos de evolução histórica das sociedades contemporâneas. 

 Santos, Leitão e Pedroso, anteriormente citados, fazem suas análises a partir do Estado 

Liberal, Estado-Providência e Crise deste Estado. Durante a fase Liberal, deu-se a “explosão de 

conflitualidade social” (SANTOS, LEITÃO e PEDROSO, 1995, p. 9), erigida em um modelo 

de manutenção de realidade normativa pré-constituída, em que a legalidade reinante à época, e 

mantida até os dias atuais, só permite aos tribunais uma atuação por intermédio da devida 

provocação. “A consequência direta deste modelo é a indiferença da função judicial quanto ao 

tratamento dos tipos de conflitos que lhe são submetidos. Uma ação preventiva é inexistente.” 

(SANTOS, LEITÃO e PEDROSO, 1995, p. 8). Este problema, então, reside na questão de que 

o serviço judiciário inclui-se no modelo de administração pública que avoca o conflito se ele 

chegar até o tribunal, mas não busca nos processos, como um fim em si mesmo, um resultado 

em níveis de satisfação de seus jurisdicionados e, tampouco, trabalha para prevenir uma 

violação repetitiva em diversos níveis conflitivos, apesar de alguns esforços neste sentido na 

reforma do processo civil brasileiro. 
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 Entretanto, o compromisso social que se espera dos tribunais implica numa prestação 

jurisdicional de qualidade, de modo que o exercício da jurisdição para garantir um mínimo ético 

para as relações sociais deve subsistir em um modelo de gestão mais moderna, deve ir além dos 

limites da Justiça retributiva e dos devidos institutos de direito material. Subentende-se a busca 

pela real efetividade, eficácia e eficiência, e abertura participativa aos agentes pacificadores do 

conflito, em especial os Juízes, que garanta que a lei seja percebida como pré-coercitiva, e não 

pós-coercitiva, ou seja, depois de uma sentença obedeço a ordem. A figura do juiz situado acima 

das partes, descomprometido com os interesses dos litigantes e indiferente às repercussões que 

suas decisões e modo de conduzir o processo terão na vida social já não é mais suficiente. 

 A atuação do julgador goza de status singular e essencial e sugere-se pautar por duas 

vertentes: a pedagógica e a repressiva. Pelo aspecto pedagógico, o tribunal há de se 

responsabilizar socialmente no sentido de que o conflito deve resultar, por um lado, numa 

decisão que promova efeitos sociais de aprendizagem quanto ao mínimo ético que se espera 

dos membros da sociedade e, de outro lado, o Poder Judiciário precisa ter capacidade de 

conduzir o processo de modo a levar a uma solução rápida do litígio, para prevenir e/ou reprimir 

quaisquer atos contrários a dignidade da ordem legal quebrada pelas práticas contrárias a ela. E 

a lei traz instrumentos para isso, nos termos do art. 125, II e III, do Código de Processo Civil, 

assim, o julgador tem por função, ainda, a de combater de modo repressivo a litigância 

desmedida, desarrazoada, que quase sempre é expressa na modalidade de má-fé, e para tanto a 

norma posta no ordenamento processual lhe disponibiliza meios adequados para isso (vide os 

artigos 16, 17, 18, 35 e 129 do CPC/15). 

 Sob este prisma surge, então, a ideia de um judiciário propositivo para garantia do 

mínimo ético, que pode tratar a cultura da litigância e a explosão da litigiosidade sem prejuízo 

do princípio da inércia dos tribunais ou da pecha de ativismo. Como visto, sabemos que existe 

uma grande concentração de processos em que o Poder Público aparece como parte, mas, por 

outro lado há milhares de conflitos que tem como atores os bancos e as empresas de telefonia 

(44% das demandas em tramitação), que tem modelo de negócio voltado para a expansão de 

seus próprios mercados e de sua lucratividade, ou seja, a muito estes seguimentos não estão 

inseridos em um papel social de expansão e progresso daquela sociedade onde estão inseridos, 

mas sim são geridos para dar lucro ao acionista/investidor. Sabemos, ainda, que há uma 

recorrência de processos relacionados aos mesmos objetos litigiosos e os estudos podem ser 

feitos facilmente com o uso das informações já existente em todas as bases de dados dos 

tribunais: na Telefonia há uma reprodução de demandas que se referem a cobranças indevidas, 

ou que pedem a repetição (devolução) de valores cobrados por serviços não contratados; para 
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os Bancos há uma alta incidência de processos que se relacionam a pedidos de devolução de 

valores por contratações unilaterais de seguros não solicitados, e também de empréstimos 

consignados não autorizados pelos correntistas, que de ora para outra veem suas contas 

bancárias subtraídas de expressivos valores não contratados. E a ferramenta ativa para colocar 

ordem neste fenômeno das demandas repetitivas já existe, e é muito utilizada na Justiça do 

Trabalho, mas, apesar de prevista no Código de Defesa do Consumidor (Artigo 113 do CDC, 

Lei 8.078 /90), em especial para tratar as demandas consumeristas, é pouco utilizada em nome 

da preservação do Estado Democrático de Direito. Trata-se dos Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC). 

 Os TACs tem a capacidade de antecipar a resolução dos problemas de uma forma muito 

mais rápida e eficaz do que se o caso fosse a juízo, pois a burocracia e a demora do mecanismo 

judiciário de solução dos conflitos, considerando ainda o devido processo legal, que fazem a 

solução judicial definitiva chegar muitos anos mais tarde seriam evitados. Sua eficácia socorre 

a sociedade de solução mais rápida e preventiva para a proteção dos direitos na área da Tutela 

Coletiva. No entanto são criticados, e subutilizados, por supostamente atentar contra a livre 

iniciativa e o livre mercado. 

 Na verdade, este instrumento talvez devesse sofrer uma evolução no sentido de controle 

do cumprimento do mínimo ético, com a implementação de requisitos de validade consistente, 

e os exemplos citados das demandas repetitivas em face do seguimento de Telefonia e Bancos 

é um espaço perfeito para início de seu uso, nos moldes da atuação pedagógica e repressiva da 

afronta ao direito. Neste sentido, o estabelecimento de multas para cada novo caso de cobrança 

indevida ou para contratações de serviços bancários não autorizados e/ou a condenação das 

empresas nos chamados danos morais pedagógicos em valores expressivos, certamente 

impulsionariam as empresas a tomar medidas mais austeras para evitar que estas práticas 

mercadológicas sejam realizadas por seus prepostos, pressionados por metas para cumprir. 

 Este é outro assunto importante para a busca da estabilização e diminuição dos conflitos 

em vários seguimentos, em especial no contexto da prestação de serviço ou da comercialização 

de produtos, pois o que está em cena é uma situação de violação de direitos de modo repetitivo, 

como acima apontado. Neste contexto sugerimos que é preciso repensar os conceitos 

engendrados pela doutrina que se referem a existência de uma indústria do dano moral, que 

desprezam a teoria do dano moral e material, transformando todos os conflitos de fundo 

consumerista em “mero aborrecimento”. Transparece que é preciso abandonar esta ideia, 

porque ela também é responsável pela indústria da lucratividade sem escrúpulos. 
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 Não se trata de sugerir a supressão da apreciação do tribunal para o conflito, mas sim de 

estabelecer que, uma vez identificado novo abuso repetitivo na relação de consumo no processo 

avocado pelo tribunal, o compromisso assumido no TAC permitirá a aplicação de multas e 

condenações cada vez mais expressivas, em progressão geométrica, sem direito a recurso, que 

seguramente vai suprimir o comportamento mercadológico agressivo das práticas comerciais 

destas empresas. E esta conduta é comum: Quem um dia já não ouviu de pessoa próxima uma 

reclamação de que a sua empresa de Telefonia não para de cobrar por serviços não solicitados? 

Ou, quem já não foi assediado pelo gerente do Banco para comprar um seguro, um título de 

capitalização, autorizar a contratação de um limite de crédito, autorizar a emissão de um cartão 

de crédito, comprar um consórcio ou fazer um investimento em uma determinada aplicação 

financeira. Todos estes serviços viraram produtos para as empresas, que por sua vez, em busca 

de aumentar a lucratividade, possivelmente utilizam esta estratégia para atingir as metas de 

vendas através de seus funcionários, que pressionados pela sua própria subsistência, terminam 

por cumprir as orientações, impondo ao consumidor o ‘mero aborrecimento’ de ter que 

contestar o serviço/produto não contratado. E a evolução tecnológica das contratações por 

meios eletrônicos veio desestabilizar esta relação de consumo, permitindo as fraudes e os 

desvios de conduta, pois as empresas são feitas de pessoas e suas éticas individuais, 

preocupadas com sua própria subsistência. 

 Na mesma linha, outro fator que pode estar intimamente ligado a explosão litigiosa no 

país, provavelmente, se refere a questão da mercantilização do direito, que tende a causar desvio 

prejudicial ao bom funcionamento dos tribunais nos dias de hoje. O direito se transformou em 

um produto, em especial para os grandes escritórios de advocacia. Por óbvio que o advogado 

desempenha papel relevante no processo da solução de conflitos, sendo considerado 

indispensável à administração da justiça (art. 133, CFRB/1988) e, com suporte na Lei n. 8.906, 

de 4 de julho de 1994, no seu art. 2º, §2º, presta serviço público e exerce função social. Ocorre 

que, na essência desta função, todo aquele detentor do conhecimento jurídico deveria exercer o 

papel de pacificador, primando pela justa composição de um litígio, pelo compromisso que 

deve ter este profissional com uma ordem jurídica justa. Isto implica na abordagem pacificadora 

do advogado perante o conflito, de fundo ético, seja propondo um diálogo com as devidas 

técnicas de negociação com a outra parte e seu respectivo procurador, seja orientando seu 

cliente a não se aventurar judicialmente e exercer uma postura de conciliação constante. 

 Mas, há uma resistência ao desenvolvimento desse perfil de profissional, cujo problema 

tem raízes tanto na cultura da litigância como na própria formação dos profissionais pelas 

faculdades de Direito. O modelo atual das universidades se funda essencialmente na preparação 
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do aspirante a advogado para o combate no mercado de trabalho. Não há um enfoque na 

consensualidade, as disciplinas de filosofia, sociologia, entre outras, são classificadas como 

mero adorno no ensino jurídico. Logo, a ausência de um ensino específico e voltado para as 

formas conciliatórias não são valorizadas pelo pouco conhecimento teórico e técnico 

referendado pela literatura acerca dos institutos alternativos de solução dos conflitos, tudo 

muito influenciado pelos tipos de litigantes estudados no item 6.3. 

 Aliado a esse perfil do profissional, há outros dois aspectos que podem contribuir para 

a propensão ao litígio em nosso País: A mercantilização dos cursos de direito; e a expansão do 

uso da tecnologia jurídica para gerenciamento deste produto (o direito).  

 Para fundamentar esta constatação, nos apoiaremos em mais um estudo do CNJ: O 

Estudo Comparado sobre Recursos Humanos, litigiosidade e produtividade: a prestação 

jurisdicional no contexto internacional,” 2011. As análises permitem concluir que o elevado 

número de Escolas de Direito, que formam milhares de bacharéis por ano, é um fator que 

interfere na explosão da litigiosidade. O Brasil tem uma proporção de 39,43 advogados por 

magistrado, a maior entre os 42 países incluídos no levantamento do CNJ. Na Dinamarca, que 

lidera o ranking em volume de casos julgados por um Magistrado48, por ano, existem 13,88 

advogados por Juiz. Se observada a quantidade de advogados para cada grupo de 100 mil 

habitantes o Brasil é o 5º maior entre os 42 países comparados. Enquanto a média nos países 

que compõem a lista do estudo é de 168 advogados por mil habitantes, no Brasil essa relação é 

de 330. Na comparação há outro dado relevante que também contribui para o desequilíbrio de 

forças sociais envolvidas nos conflitos, trata-se da quantidade de magistrados por habitante, o 

Brasil aparece na 39º posição, com 8,3 juízes por grupo de 100 mil habitantes, enquanto nos 

demais países a média é de 14,5 magistrados, assunto que exploraremos mais adiante. 

 Neste cenário surge então a tecnologia jurídica, difundida pelas chamadas lawtechs, que 

representam a nova forma de mercantilizar o direito. Com o advento e expansão destas 

tecnologias haverá um impacto considerável no universo jurídico, que tanto pode ser utilizada 

a favor da diminuição do número de conflitos, quanto para o seu incremento. A idealização da 

lawtechs surgiu como empresas que oferecem tecnologias orientadas a solucionar problemas 

em departamentos jurídicos ou escritórios de advocacia e de acordo com a Associação 

Brasileira de Lawtechs e Legaltechs49 existem cerca de 30 empresas do tipo no Brasil. 

 
48 O estudo informa que na Dinamarca um juiz julga por ano a impressionante marca de 8.075 processos, 
enquanto no Brasil a média é de 1.680 conflitos. 
49 Ver: <https://www.ab2l.org.br/> 
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 Uma delas oferece tecnologia para uma plataforma que automatiza a produção de textos 

jurídicos, tais como notificações e petições, bastando para tanto a parametrização de alguns 

dados para produção de milhares de ações judiciais das chamadas demandas de massa 

(justamente em face de Bancos e da Telefonia, mas também em face da Administração Pública), 

seja para petições iniciais, contestações, recursos etc. Seu mau uso, por óbvio, facilita a 

explosão da litigiosidade, visto que como no caso das demandas repetitivas das cobranças e/ou 

contratações indevidas por Bancos e empresas de Telefonia, quase que basta trocar o nome da 

parte autora para que o conflito jurídico esteja pronto para ser distribuído a um tribunal. 

 Outro exemplo baseia sua proposta de serviço em jurimetria,50 e usa um sistema 

sofisticado de análise de dados para buscar informações que podem ajudar, por exemplo, a 

encontrar o valor médio a ser pago de indenização por tipo de demanda, exibe ainda o perfil de 

condenações de um juiz em determinada comarca, e pode verificar também a causa raiz dos 

problemas de uma empresa que recebe um número alto de processos. Se utilizada por uma 

empresa a favor da redução da litigiosidade pelo tratamento do alto número de casos de um 

mesmo assunto, contribuiria para a redução significativa da quantidade de conflitos, mas se as 

empresas se apropriarem na tecnologia para decidir onde não precisam se preocupar com 

Sentenças que quase sempre tratam o processo como ‘mero aborrecimento’, a tecnologia 

ajudará as empresas a manterem seu perfil de litigante por opção de negócio. 

 Explorados todos estes detalhes da mercantilização do direito, nota-se que, sugerem os 

dados que há muito o que fazer quanto a frear a ‘enxurrada’ de bacharéis em direito que todos 

os anos chegam ao mercado de trabalho, sendo o assunto por demais complexo, e que exigiria 

enorme esforço da sociedade para sua solução. Por outro lado, os próprios tribunais podem 

propositivamente apropriar-se da tecnologia para estudar o alto número de casos de um mesmo 

assunto e do comportamento dos Magistrados na solução dos mesmos, que certamente ajudaria 

na formatação de um plano estratégico que contribuiria para a redução significativa da 

quantidade de conflitos. 

 Mas para concretização destas estratégias, ainda faltaria tratar um problema apontado 

por todas as pesquisa no assunto, que é a quantidade de Magistrados para dar conta da carga de 

trabalho hoje existente. Conforme revelado pelo CNJ, no Brasil existem 8,3 Juízes por grupo 

de 100 mil habitantes, enquanto nos demais países a média é de 14,5 Magistrados. Descobrimos 

ainda que a relação advogado/magistrados é da proporção de 39,43 advogados por cada juiz, 

 
50 Para detalhes sobre esta modalidade de pesquisa veja: < https://abj.org.br/ > 
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que é mais que o dobro que a Dinamarca (13,88 advogados por juiz), país com a melhor 

performance dos tribunais. 

 Estes dados demográficos do judiciário poderão influenciar diretamente na garantia do 

mínimo ético, desestabilizando a ordem social que se espera que um ordenamento jurídico possa 

garantir, e um dos principais fatores que abalam a entrega de um resultado adequado pelos 

tribunais neste sentido, em termos de bom senso e em tempo razoável para estabilizar os 

conflitos sociais levados ao judiciário, é a morosidade na tramitação dos processos, que nos 

Relatórios Justiça em Números é indicada como taxa de congestionamento, definida como – 

percentual de processos que não foram baixados durante o ano – No entanto, com a devida 

vênia, sem ofensa aos servidores do Poder Judiciário, que tem feito o melhor possível nas suas 

tarefas, porque não dizer, no lugar de ‘congestionaram’, que os processos ‘encalharam’, pois 

são processos que não avançaram no período de um ano, sendo importante frisar que a maioria 

destes casos, considerados aqui congestionados, não entrou no exercício do mesmo ano, mas 

sim, se arrastam a meses ou anos, envolvendo expectativas, frustrações, recursos financeiros e 

outros temas de tamanha relevância na vida social do país. 

 A taxa média nacional de congestionamento de processos nos tribunais, no Relatório de 

2019 (dados de 2018, p. 36) foi de 74%. Em números acessíveis significa dizer que de cada 100 

processos que tramitaram nos tribunais dentro de um ano, somente 26 tiveram uma solução, e 

outros 74 ficaram para o ano seguinte, ou, utilizando-se dos números totais de processos no 

país, significa que dos mais de 106 milhões de processos que aguardavam uma decisão no ano 

de 2018, cerca de 78 milhões ainda esperam um resultado, quem sabe para quando, pois esta 

taxa de congestionamento tem se mantido nos mesmos patamares ao longo dos últimos anos 

nos Relatórios. Toda esta situação está obviamente relacionada com a explosão da litigiosidade, 

mas, também, com a insuficiência de juízes para dar conta desta carga de trabalho, que cresceu 

nos moldes já apreciados nas páginas acima, em total dissonância entre este crescimento e o 

número de profissionais disponíveis para garantia do mínimo ético. Nesta linha, vamos 

explicitar abaixo qual carga de trabalho devemos enfrentar. 

 Sabemos que tramitaram em 2018 na Justiça Brasileira 106.743.996 processos (estoque 

mais casos novos), o que significa dizer em números brutos que para cada 2 (dois) brasileiros 

há 1 processo em andamento. Deste total de processos 77% (82,2 milhões) são (foram) de 

competência da Justiça Estadual (JE); 14% (14,9 milhões) da Justiça Federal (JF); 8% (8,5 

milhões) da Justiça do Trabalho (JT); e, finalmente, uma quantidade ínfima, 1%, nos demais 

tribunais (Justiça Eleitoral, Justiça Militar, STJ, STM, TSE e TST). Atualmente a Justiça 

Estadual tem 12.417 magistrados, o que significa que cada um deles teve sob sua 
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responsabilidade uma média de 6.620 processos para decidir no ano. A Justiça Federal possui 

1.939 magistrados, com uma carga de trabalho de 7.684 lides. E, finalmente, a Justiça 

Trabalhista tem 3.658 magistrados, para decidirem em média 2.324 processos. 

 Tomando como referência os dados supra, considerando que o ano judicial para os 

tribunais tem 10 meses úteis, que cada mês, em média, tem 20 dias úteis, ou seja, em 200 dias 

de trabalho, cada juiz da Justiça Estadual no Brasil deveria decidir uma média de 33,1 processos 

por dia, ou seja, julgar 3,7 processos por hora, trabalhando 9 horas por dia. No que se refere a 

Justiça Federal, cada magistrado deveria julgar em 200 dias 38,4 processos por dia e, por hora, 

4,3 processos, trabalhando as mesmas 9 horas. E, na Justiça do Trabalho, o quadro tem uma 

inversão relevante, pois, em 200 dias de trabalho, cada magistrado julgaria por dia 11,6 

processos, e tomando como referência 9 horas de trabalho, 1,3 por hora, o que ainda é um 

trabalho impossível de se realizar no espaço de um ano. 

 A quantificação torna visível a situação numérica dos tribunais, mas é humanamente 

impossível alcançar estes resultados, pois os magistrados têm que participar das sessões 

públicas, de atividades burocráticas, muitos deles exercem concomitantemente o magistério, 

entre outras ações que lhes são designadas. 

 Na figura 6, abaixo, veremos a representação destes números, que expõem o evidente 

desequilíbrio desta carga de trabalho distribuída pelos vários ramos dos Poder Judiciário 

nacional. 

 

Figura 6 – Quantidade de juízes segundo o número de processos 

 
Fonte: Adaptado de Justiça em Números 2019 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

 Nesta esteira das análises, ponderando, então, os dados destes processos pendentes, mais 

os casos novos em cada setor do Poder Judiciário, e tomando como referência a relação onde 

um juiz tem a menor quantidade de conflitos jurídicos sob sua responsabilidade, que é na Justiça 

do Trabalho, onde a relação juiz/processo é de média de 2.324 conflitos tramitando em suas 

Varas do Trabalho para decidir, por ano, como carga de trabalho, e se projetarmos esta carga 

de trabalho para as outras duas principais esferas do Poder Judiciário, assim, o número de 
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magistrados para a Justiça Estadual deveria ser de 35.375, e para a Justiça Federal de 6.412 

magistrados, para equiparar esta relação. Aos olhos da sociedade que busca a ordem social, via 

a jurisdição a que tem direito, para garantia de um mínimo ético nas relações em sociedade, não 

há fundamento para essa distorção na carga de trabalho, em especial se recordarmos que 77% 

dos conflitos estão sendo tratados pela Justiça Estadual. 

 Na figura 7, abaixo, explicitamos a representação destes números, que expõem a 

evidente defasagem no número de Magistrados versus a carga de trabalho, em que a Justiça do 

Trabalho tem uma relação de carga mais confortável que os demais tribunais estaduais e 

federais. 

 

Figura 7 – Quantidade ideal de juízes segundo o número de processos versus a carga de trabalho 
da Justiça do Trabalho, tomada como padrão 

 
Fonte: Adaptado de Justiça em Números 2019 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

 As consequências desta discrepância refletem diretamente na carga de trabalho dos 

tribunais, que estão assoberbados de processos e não tem dado conta de diminuir a taxa de 

congestionamento de processos nas respectivas varas judiciais. 

 Mas, para encaminhar as propostas ora fundamentadas neste capítulo, é preciso observar 

que de acordo com a última estimativa apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, em julho de 2018, a população brasileira cresceu 21% entre os anos de 2003 

e 2017, passando de 172,3 milhões, para 208,5 milhões de habitantes51. Nesta esteira é evidente 

que quanto mais membros na sociedade, mais esta demandará serviços públicos para 

atendimento da ordem social construída sob as bases da cultura que vem formando a pólis ao 

longo do tempo. Mas uma ordem lógica deve ser observada quando oneramos a sociedade com 

o aumento do Estado, cuja principal meta deveria ser devolver a própria sociedade os serviços 

que ela demanda via a ação de servidores públicos. 

 
51Ver:<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?edicao=22367&t=resultados> 
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 Neste contexto, é lógico esperar o crescimento na contratação de servidores públicos 

para atender as necessidades básicas da sociedade. Quanto a este tema, segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, fundação pública federal vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o órgão publicou no final de 2018 uma ampla 

pesquisa sobre a estrutura do funcionalismo público no Brasil. Intitulada “Três décadas de 

funcionalismo brasileiro 1986-201752”, a referida pesquisa foi composta por informações 

extraídas do “Atlas do Estado Brasileiro” – plataforma de dados integrados sobre o 

funcionalismo público, em seus três níveis federativos (federal, estadual e municipal) e dos três 

Poderes (executivo, legislativo e judiciário) – desenvolvida sob a coordenação da Diretoria de 

Estudos e Políticas sobre o Estado, Instituições e Democracia (Diest). 

 Estes dados demográficos vão demonstrar outra possível disfuncionalidade na 

disponibilização destes recursos humanos/públicos para atendimento da sociedade. Utilizando-

se de um extrato destes dados, verificamos na figura 8 a movimentação do crescimento do 

número de servidores públicos ao longo de 2003 a 2017. 

 

Figura 8 – Movimentação do crescimento do número de servidores públicos  

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Estado Brasileiro 2018 – Elaborado por Marcos Carnevale 

 

 
52 Ver: < http://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/154/tres-decadas-de-funcionalismo-brasileiro-1986-
2017> 
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 Observando o crescimento da quantidade de servidores nas esferas do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário, apuramos que neste período (2003-2017) o executivo e o legislativo 

somados aumentaram o número de servidores em 43,5%, ou seja, em ritmo muito superior ao 

crescimento populacional para o mesmo período (21%), ao passo que os tribunais receberam 

um reforço maior, crescendo 57% o número de servidores no mesmo período. No entanto, 

apesar de o número de magistrados haver aumentado de maneira razoavelmente constante no 

mesmo período, sendo que atualmente o número é 34,7% maior do que era quinze anos atrás, 

em 2003 (13.488 magistrados) comparado a 2018 (18.168 magistrados), notamos depois de 

todas as avaliações feitas neste estudo, que a explosão da litigiosidade foi muito maior, 

provocando uma anomia na capacidade de absorção das demandas conflitivas pela Instituição.  

 Sob todo este contexto, que destacam os traços determinantes que têm diferenciado a 

formação da sociedade no Brasil, nos últimos anos, observa-se que a justiça transformou-se em 

questão percebida como problemática por amplos setores da população, da classe política, dos 

próprios operadores do direito, e da sociedade como um todo. De modo geral a população que 

busca a justiça tem diminuído consideravelmente o seu grau de tolerância com a baixa eficiência 

do sistema judicial, considerado lento e apegado a um formalismo que não atende aos anseios 

do corpo social e, simultaneamente, esta situação vem aumentado a corrosão no prestígio do 

Judiciário. 

 Mesmo que em grau menor do que o Executivo e o Legislativo, apesar de há longo 

tempo criticadas, de fato as instituições judiciais saíram da penumbra e observa-se que os 

tribunais passaram para o centro de muitas preocupações, acentuando-se as críticas e a queda 

nos índices de credibilidade. Assim, a partir dos aspectos enunciados ao longo do estudo, 

verifica-se que a quantidade de conflitos em curso no Judiciário é desproporcional à população 

brasileira e as respostas dos tribunais não tem sido satisfatórias, sobretudo pela demora e falta 

de efetividade executória das decisões que após longos anos, não conseguem ser efetivadas. 

 Depreendeu-se na pesquisa que o conflito pode ser sustentado sob perspectivas variadas, 

quer em relação ao que se busca, se espera ou meramente ao se considerar as vantagens e 

desvantagens de utilização dos tribunais. Os litigantes, conformados sob cinco categorias 

empíricas entendem que há um desequilíbrio na oferta de juízes para manter a ordem do mínimo 

ético, e cada um utiliza-se do Poder Judiciário para atingir seus resultados, qualquer que seja, 

em especial as empresas que transferiram aos tribunais a solução dos problemas com os seus 

cientes/consumidores. E, tomando como base os relatórios disponibilizados pelo CNJ, o cenário 

fica pior, quando descobrimos que a Administração Pública ocupa a maior parcela dos litigantes 

do país. 
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 Após a observação de todos estes aspectos, retornamos a fundamentação da destinação 

ética do direito, trazida ao contexto no item 6.1, quando exortamos as análise de Barretto e 

Mota sobre que não cabem as leituras reducionistas para a teoria kantiana, que constrói a lei de 

moralidade como sendo, principalmente, individual, aplicada exclusivamente aos indivíduos, 

neste mesmo contexto, tampouco cabe mais o comportamento reducionista do papel do Poder 

Judiciário, que só é chamado a resolver os conflitos se provocado pelo processo. 

 As lições trazidas para discussão através da leitura de Kant por Höffe, interpretadas por 

Barretto e Mota consideram que se pode, sem transgredir as afirmações kantianas, afirmar que, 

partindo-se da segunda formulação do imperativo da moralidade – “seres racionais estão pois 

todos submetidos a esta lei que manda que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos 

outros simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins” – podemos retirar 

das entrelinhas “o imperativo jurídico categórico”, onde, este conceito, por sua vez, permite 

desenvolver a ideia de que os direitos reconhecidos por uma determinada sociedade, 

estabilizados pela norma posta da teoria kelseniana, têm caráter de universalidade obrigatória 

para esta, concluindo-se, então, que o imperativo jurídico categórico consubstancia-se e se 

materializa na teoria da garantia do minimum ético, que deve ser imperativamente imposto de 

maneira ativa, e não passivamente, visto que a sociedade demonstra-se incapaz de respeitar o 

imperativo categórico original de Kant. 

 Neste contexto, sugerimos conjugar todas estas observações para o processo de revisão 

cultural da judicialização de todo e qualquer assunto conflitivo que fere o mínimo ético que se 

espera da sociedade, pois observa-se uma fragilidade das estruturas dos tribunais em seu papel 

para estabilização das relações conflituosas. Portanto, considerados os argumentos postulados 

até o momento, se supões necessário utilizar de todas as ferramentas possíveis na tentativa de 

diminuir a litigiosidade, através do conhecimento adquirido com todos estes dados macros 

acima expostos, para permitir que o papel do Poder Judiciário se adapte à nova realidade da 

sociedade brasileira. 

 Enfim, a pesquisa transparece que também há uma crise estrutural evidenciada nas 

análises perpetradas neste estudo, que pode ser uma das grandes vilãs dos problemas de uma 

justiça que só tarda, e está longe de cumprir com a celeridade e a razoável duração do processo, 

constitucionalmente garantida em 1988, deixando escapar a garantia do mínimo ético a ser 

protegido. Para solucionar toda esta problemática, será necessário uma boa dose de 

comprometimento dos atores envolvidos nestes processos sociais. Parafraseando Mauro 

Capelletti na sua obra Acesso à Justiça, “nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos 

modernos é imune a crítica”. Cada vez mais pergunta-se como, a que preço e em benefício de 
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quem estes sistemas de fato funcionam. Essa indagação fundamental tende a produzir 

inquietação em muitos juristas, tornando-se tanto mais perturbadora em razão de uma invasão 

sem precedentes dos tradicionais domínios do Direito, por sociólogos, antropólogos, 

economistas, cientistas políticos e psicólogos, entre outros. 

 Nesta linha, talvez, não devêssemos resistir a estes atores, ao contrário, podemos 

respeitar seus enfoques e reagir a eles de forma autopoiética e filosófica. Através da revelação 

do atual modo de funcionamento de nossos sistemas jurídicos, onde os críticos oriundos das 

outras ciências sociais podem, na realidade, ser aliados na atual fase da busca pela garantia do 

mínimo ético e preservação da sociedade, segundo suas próprias convicções oriundas de sua 

formação. 

Retornando, então, a nossa discussão fundamental, após as análises engendradas neste 

capítulo final, verifica-se que, ao que parece, a nossa sociedade mais age na linha de 

pensamento expressa nas noções de David Hume, que defende que as ações humanas nunca 

derivam apenas da razão, mas sim elas têm uma fonte não racional, um propósito ou uma 

inclinação. Hoje a sociedade pauta seu agir pela instrumentalidade de suas inclinações, que lhe 

beneficiem com a sua própria felicidade (buscam prazer e fogem da dor). 

Para ordenar esta sociedade mergulhada nesta litigiosidade desordenada, seria 

necessário retornar as ideias kantianas, que rejeita essa posição de que a razão é puramente 

instrumental, o que significa que o direito não é uma mera instrumentalidade, mas uma 

realização ética, que precisa ser, então, garantida ativamente pelo Poder Judiciário. 

Nossa sociedade é pautada na liberdade de ações, mas guiadas por normas, que na sua 

negação podem ter consequências jurídicas que refletem em sanções ou punições, que 

justamente visam garantir a almejada ordem social. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Procuramos demonstrar que Kant construiu sua teoria moral direcionando sua 

proposição no sentido de que, para agir moralmente e fazer a coisa certa, o indivíduo terá que 

pôr de lado suas inclinações, centrando a sua atenção em leis universalizáveis e impessoais. 

Nesse sentido, adentrando as considerações que cruzam a moral com a ética, sustentamos que 

o caminho para se descobrir o que devemos fazer para agir moralmente passa pela ética. Mas 

como permitir que, na prática, todos estes conceitos possam permear a sociedade para 

manutenção dela própria. 

            Em linhas gerais, como debatido nos capítulos deste estudo, ética, moral e direito estão 

entrelaçadas, mas trazem diferenças entre si. Pode-se dizer que a Ética é um conjunto de saberes 

adquiridos através da análise do comportamento humano numa tentativa de explicar as regras 

morais racionalmente, científica e teoricamente. A Moral, por sua vez, pode ser definida, então, 

como a sistematização de regras inseridas e vividas no cotidiano das pessoas, de modo que cada 

cidadão as usem, como orientação e direcionamento para o que seja certo ou errado, bom ou 

mau, enfim, moral ou imoral, ela apenas necessita da adesão interna para a busca do próprio 

aperfeiçoamento, e a aceitação da moral é unilateral, pelo próprio indivíduo. Quanto ao Direito, 

é heterônomo, pois se o indivíduo concorda ou não com a norma, no seu íntimo, basta 

adequação exterior para que evite a pena pelo não cumprimento. Há, então, a coercibilidade, 

que possibilita ao direito usar a força se necessário. 

 Para que o Estado moderno tenha força e estabilidade, é necessário haver uma boa 

administração do direito, principalmente na aplicação das leis e na educação dos cidadãos e 

corporações para segui-las. Assim, atualmente, há um conhecimento e reconhecimento do 

homem do que seja o direito na sociedade da qual faz parte e a observância deste direito dá 

estabilidade, permitindo que se possa conviver com os demais, sem excesso de conflitos, graças 

ao reconhecimento de que os outros cidadãos têm direitos iguais. De fato, entendemos que o 

objeto do conhecimento jurídico aplicado pelo Judiciário, para manter a ordem não está 

reduzido às normas que o compõem, pois de nada valeriam as normas, se não para exprimir a 

vontade da coletividade, criada pelas dimensões reflexivas, culturais e conceituais das relações 

sociais desta coletividade. 

Neste contexto destas particularidades culturais de cada indivíduo e da própria 

coletividade, constatamos que é natural nos dias autuais que as relações intersubjetivas e/ou 

intergrupais, dentro da pólis, sejam marcadas por divergências de ordens diversas (emocionais, 
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sociais, ideológicas, familiares, profissionais, etc.), e o desequilíbrio nestas relações formam a 

gênese do fenômeno da conflituosidade. Neste esteira se engendra o campo para aplicação da 

teoria de Jellinek, que entende a concepção social da Ética, que define o direito na sua função 

de conservação para reequilibrar estas relações, afirmando que o direito é oferecido como uma 

concretização indispensável para preservação da comunidade e, como segundo objetivo para 

conquista de fins éticos para a sociedade. Assim, nas sociedades cada vez mais pluralistas do 

mundo contemporâneo em que convivem grupos diferentes com diferentes códigos éticos, o 

direito tem a função de ser o seu denominador comum e de sumarizar os valores por todos 

reconhecidos, para organização desta sociedade, na forma de consenso. 

Sob estes conceitos deve evoluir o Poder Judiciário dos tempos atuais, para que através 

dele as relações sociais conflituosas encontrem a solução que os pacifique, submetendo-se às 

regras funcionais e impessoais, da lei e do sistema, e a obediência do grupo a um indivíduo, o 

Estado juiz, responsável pela garantia do mínimo ético consensualizado pela polis. Mas a 

garantia do mínimo ético tem sofrido graves derrotas em nossa sociedade, que desenvolveu a 

cultura da litigância, que abarrota os Tribunais, reproduz insatisfações quanto à efetividade da 

resposta do Poder Judiciário. 

O mínimo ético diz respeito à conduta relacional dos indivíduos, que em face das 

divergências naturais nas sociedades modernas tem levado a uma juridicização dos conflitos, 

com a submissão de controvérsias de toda sorte para pacificação pelo tribunal. O crescente 

acesso à justiça, então, trouxe para o contexto dos tribunais a tarefa de enfrentar os tipos de 

litigantes e seus objetivos, conforme a classificação estudada: a) litigantes de boa-fé; b) 

litigantes por necessidade financeira; c) litigante de má-fé; d) litigante amante do litígio; e) 

litigante por estratégia de negócio/objeto litigioso. O comportamento destes atores provoca o 

excesso de litigiosidade, de onde deve partir a ideia de um judiciário propositivo, com olhar 

holístico e autopoiético para garantia do mínimo ético, que pode tratar a cultura da litigância e 

a explosão da litigiosidade sem prejuízo do princípio da inércia dos tribunais ou da pecha de 

ativismo, pois se o Poder Judiciário ficar esperando ser provocado para agir, os tribunais 

sofrerão com a inviabilização do sistema em razão do aumento natural do número de conflitos 

levados para solução. 

Ficou constatado a existência de uma grande concentração de processos em que a 

Administração Pública aparece como parte, mas, por outro lado há milhares de conflitos que 

tem como atores o setor financeiro e as empresas de telecomunicações (44% dos processos no 

país tem um banco ou uma empresa de telefonia litigando), entre outras áreas, que tem modelo 

de negócio, aquele voltado para a expansão de seus próprios mercados e de sua lucratividade. 
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Sabemos, ainda, que há uma recorrência de processos relacionados aos mesmos objetos 

litigiosos e os estudos podem ser feitos facilmente com o uso das informações já existente em 

todas as bases de dados dos tribunais. 

É nesse contexto que a sociedade precisa de um Judiciário que, que exerça uma 

produtividade de qualidade, criando espaço para uma estrutura de atuação mais flexível e 

propositiva, direcionada a preservar o direito, cujo fim notório desta ordem jurídica existente 

não se resume apenas na aplicação para a solução de conflitos, mas também para reprimir as 

repetitivas violações ao que é proibido, mas ainda assim é praticado por esta mesma sociedade, 

que patologicamente parece testar a todo tempo o Estado Democrático de Direito. Enfim, a 

participação dos tribunais é imprescindível neste processo de redução da litigiosidade, coibindo 

os excessos que depõem contra o mínimo ético, materializado no direito, limitando o abuso das 

práticas repetitivas das violações. 

 É por tais razões que a presente tese, de cunho qualiquantitativo e de caráter explicativo, 

teve como objetivo fundamental analisar a imprescindibilidade de uma reflexão sobre a 

quantidade excessiva de demandas de um mesmo tipo, os tipos de litigantes e seus objetivos, e 

até onde o Poder Judiciário pode atuar na busca pelo consenso dos pleitos sociais, face ao atual 

e defasado sistema judicial e a consequente inefetividade da prestação jurisdicional, 

especialmente em razão do desproporcional volume de demandas levadas para pacificação, falta 

de recursos, e de profissionais, conforme aludido, em número suficiente para uma prestação dos 

serviços jurisdicionais que garanta respeito ao mínimo ético, via a prática jurisdicional entregue 

pelos tribunais. 
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