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RESUMO 

 

RAMOS, Luiz Felipe Rosa. Por trás dos casos difíceis: a dogmática jurídica e o paradoxo 

da decisão indecidível (2014) Dissertação de mestrado, Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

A dogmática jurídica tem sido concebida, em face de uma das exigências centrais do 

direito moderno, como a sistematização de normas jurídicas a partir da adesão ao direito 

positivo. O objetivo deste trabalho é enfrentar o tema da dogmática jurídica, com base na 

teoria dos sistemas sociais, partindo do seguinte problema: como a dogmática jurídica 

moderna se relaciona com a proibição da denegação de justiça? O presente estudo aborda, 

em face de um debate que se constrói a partir dos “casos difíceis”, o significado dessa 

autoexigência para o sistema jurídico e particularmente para a dogmática jurídica. Para 

tanto, examina inicialmente se a proibição da denegação de justiça é um fator relevante na 

distinção entre a “ciência dogmática” do direito e as comunicações típicas do sistema 

científico. Em seguida, observa de que modo a proibição da denegação de justiça, ao 

ocultar o paradoxo constitutivo do sistema jurídico e evitar o aparecimento de outros 

paradoxos dele decorrentes, contribui para o fechamento operativo do direito. Mesmo nos 

casos nos quais o paradoxo não se encontra suficientemente desdobrado em regras 

jurídicas, o direito se obriga a decidir. Por fim, verifica como a relação com a proibição da 

denegação de justiça conforma a função que a dogmática exerce para o direito, 

investigando se essa relação oferece algum potencial explicativo a respeito do futuro da 

dogmática jurídica.  

Palavras-chave: 1. Teoria dos sistemas; 2. Sociologia do direito; 3. Dogmática jurídica; 4. 

Proibição da denegação de justiça; 5. Paradoxo da decisão indecidível 
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                                     ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 

RAMOS, Luiz Felipe Rosa. Hinter den hard cases: Rechtsdogmatik und die Paradoxie der 

unentscheidbaren Entscheidung (2014) Dissertação de mestrado, Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Die Rechtsdogmatik wurde angesichts einer der zentralen Forderungen des modernen 

Rechtes entworfen, nämlich der Systematisierung der Rechtsnormen ab dem Beitritt zum 

positiven Recht. Ziel dieser Arbeit ist die Behandlung des Themas der Rechtsdogmatik auf 

der Grundlage der Theorie der Sozialsysteme, von folgender Problemstellung ausgehend: 

wie verhält sich die moderne Rechtsdogmatik zum Verbot der Justizverweigerung? 

Vorliegende Arbeit behandelt, einschlielich unter Berücksichtigung einer unlängst 

erfolgten, auf „schwierigen Fällen“ aufbauenden Debatte, die Bedeutung dieser 

selbstgesetzten Forderung für das Rechtssystem und insbesondere für die Rechtsdogmatik. 

Dazu untersucht sie zunächst, ob das Justizverweigerungsverbot ein relevanter Faktor ist 

bei der Unterscheidung zwischen der „dogmatischen Wissenschaft“ des Rechtes und den 

typischen Kommunikationen des wissenschaftlichen Systems. Sodann beobachtet sie, in 

welcher Weise das Justizverweigerungsverbot, indem das konstitutive Paradox des 

Rechtssystems verborgen und das Erscheinen anderer daraus folgender Paradoxe 

vermieden wird, zum operativen Schluss des Rechtes beiträgt. Selbst in den Fällen, in 

denen das Paradox nicht ausreichend in juristische Regeln aufgegliedert ist, verpflichtet 

sich das Recht dazu zu entscheiden. Abschlieend prüft sie, wie die Beziehung zum 

Verbot der Justizverweigerung mit der Funktion in Einklang steht, die die Dogmatik für 

das Recht ausübt, und untersucht, ob diese Beziehung irgendein erklärendes Potenzial 

bezüglich der Zukunft der Rechtsdogmatik bietet. 

Stichwörter: 1. Systemtheorie; 2. Rechtssoziologie; 3. Rechtsdogmatik; 4. 

Justizverweigerungsverbot; 5. Paradoxie der unentscheidbaren Entscheidung 
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INTRODUÇÃO 
 

A história é conhecida entre os que se debruçaram sobre a vedação do non liquet.
1
 

Não se sabe ao certo quantos anos contava Aulo Gélio quando foi escolhido entre os juízes 

do album iudicum, a lista oficial de juízes em Roma. Mas certamente era um homem muito 

jovem, com vinte e cinco anos ou pouco mais,
2
 para o caso que tinha diante de si. 

Reclamava-se perante o tribunal uma quantidade emprestada e contada. O pedido 

do demandante, no entanto, era fundamentado apenas em “débeis razões”, ou seja, 

desacompanhado da apresentação de provas. Não obstante a debilidade do seu pedido, 

tratava-se de homem honrado. Sua boa-fé era publicamente notória. Inúmeras e brilhantes 

provas de sua honradez e sinceridade haviam sido apresentadas ao tribunal.  

De outro lado, a contraparte era um sujeito associado com frequência à falsidade, 

fraudes e perfídias. Sua conduta era tachada de suja e vergonhosa. O argumento que 

apresentava, entretanto, era sólido: o autor precisaria ter demonstrado a apresentação do 

gasto, dos cálculos das contas, dos registros e dos depoimentos das testemunhas. 

Sustentava que, sem essas provas, qualquer responsabilidade sua deveria ser eximida – e à 

parte autora não caberia senão a condenação por calúnia. Alegava, por fim, que não estava 

diante de um censor de costumes, mas de um juiz privado, que deveria julgar um assunto 

estritamente pecuniário.  

Os homens que formavam o conselho eram, ao contrário de Aulo Gélio, 

acostumados ao ofício e experimentados no trabalho forense. Alegando pressa, diziam que 

                                                 
1 

Cf. Aulus Gellius, Noctes Atticae (s.d) tradução de Francisco Navarro Y Calvo, Noches Áticas 

(1959), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 169-173. Entre os autores que fazem referência à 

narrativa, encontramos Gian Antonio Micheli, L’onere della Prova (1942), Padova, CEDAM, 16; H. Lévy-

Bruhl, Recherches sur les Actions de la loi (1960), Paris, Sirey, 221-243; Alfredo Mordechai Rabello, Non 

Liquet: From Modern Law to Roman Law (1972; 2004) in Annual Survey of International & Comparative 

Law (2004), Vol. 10, Iss. 1, Article 2, 2; Carlos E. Alchourrón, Eugenio Bulygin, Introducción a la 

metodologia de las ciências jurídicas y sociales (1975, 3ª reimpresión 1998), Buenos Aires, Astrea, 210; 

Javier Paricio, Iurare sibi non liquere (1985) in Atti del III Seminario Romanistico Gardesano (1988), 

Milano, Giuffrè, 415. 
 

2
 Assim em Javier Paricio, Iurare sibi non liquere (1985) in Atti del III Seminario Romanistico 

Gardesano (1988), Milano,  Giuffrè, 418 (com base no fato de ser essa a idade mínima prevista na Lex Iulia 

de iudiciis privatis. Embora fosse possível eleger como juiz alguém que tivesse entre vinte e vinte e cinco 

anos, isso só ocoreria por acordo entre as partes e à margem da lista oficial).  
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não havia dúvidas no caso e que a ausência de prova jurídica só poderia levar à ausência de 

responsabilidade. Sugeriam pôr fim ao litígio absolvendo o demandado. O autor das Noctes 

Atticae, porém, não se convencia. Sabia que os componentes do consilium eram pessoas 

muito atarefadas. Mas, de sua parte, não poderia simplesmente declarar sem 

responsabilidade um homem difamado diante de outro honrado. Decidiu adiar a causa – 

iussi igitur diem diffindi – com base no exame da qualidade pessoal dos litigantes.
3
  

Foi consultar-se, então, com Favorino. O filósofo, depois de aprovar os escrúpulos 

e a prudente lentidão do juiz, ponderou:  

“o ponto é ligeiro na aparência (...) mas está cheio de asperezas e 

rodeios, é um labirinto em que nos perdemos, a não ser que 

utilizemos vigilante circunspecção.”  

Em vez de resposta, Gélio receberia uma série de perguntas relacionadas à 

administração da justiça. Mas essas eram questões a serem debatidas noutro dia e com 

mais tempo. O que o jovem juiz precisava era de um conselho específico. E acabou 

recebendo-o: 

“Aconselho-te conforme a opinião do sábio Catón. Na sua oração 

por L. Turio contra CN. Gelio, disse que caso um ponto litigioso 

não se possa resolver nem pelos registros nem pelas testemunhas, é 

costume que o juiz busque que parte tem maior probidade; se 

houver igualdade, dá-se fé ao que nega a dívida, declarando-o 

isento de responsabilidade. No caso, um é honrado, o outro é um 

patife. Condena-o, pois.” 

O conselho pareceu a Aulo Gélio ser “digno de um filósofo”. A condenação lhe 

parecia demasiado atrevida, pouco conveniente à sua idade e à debilidade dos seus 

conhecimentos. Se, de um lado, considerava grave condenar com apoio somente nos 

                                                 
3
 A diffissio (adiamento) poderia ser feita em dois momentos distintos: ou antes que começassem as 

actuaciones, ou uma vez iniciadas essas. Aqui estamos diante da segunda hipótese. O que não se permitia ao 

juiz era deixar passar o dia sem sentenciar ou sem fazer o adiamento. Nesse caso, poderia assumir o litígio 

em prejuízo próprio com o litem suam faciebat. Nem toda causa poderia levar a diffissio. Os casos vinham 

indicados nas leis judiciárias e no Edito do pretor. No caso descrito por Aulo Gelio, não se diz exatamente 

qual o motivo, mas resulta patente que não via, em sua consciência, claro o assunto. Javier Paricio, Iurare 

sibi non liquere (1985) in Atti del III Seminario Romanistico Gardesano (1988), Milano,  Giuffrè, 419-421. 
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costumes e não em provas, de outra parte não poderia simplesmente absolver um homem 

maldito. Jurou, então, que o assunto “não era claro” e pôs fim à questão.  

A narrativa de Aulo Gélio não é apenas um documento histórico a respeito da 

vedação do non liquet: também ilustra de modo eficaz algumas das questões enfrentadas 

no presente trabalho. O tema deste estudo é a dogmática jurídica moderna. Há, no 

repertório da sociologia jurídica brasileira, pelo menos duas formas de abordá-lo. De um 

lado, a importante tradição sociológica latino-americana, que se apresenta como uma 

“hermenêutica libertadora dirigida à racionalidade material e integrada aos problemas 

empíricos”. De outro, o contraste feito por autores ligados à teoria dos sistemas, 

ressaltando a função social e identificando um caráter não formalista da dogmática 

jurídica.
4
 O nosso trabalho tenta oferecer uma contribuição para essa segunda linhagem. 

Seu problema principal é: como a dogmática jurídica se relaciona com uma de suas 

exigências centrais, a proibição da denegação de justiça?  

Ao verificar a ausência de provas, Aulio Gélio não se limitou a aplicar uma regra 

de distribuição do ônus para tomar uma decisão. Interessava-lhe perscrutar se, afinal, 

aquele homem honrado falava a verdade. De outra parte, um comportamento associado à 

falsidade inspirava-lhe forte suspeita. O primeiro capítulo deste trabalho procurará mostrar 

como a dogmática jurídica se afasta desse tipo de preocupação. Seu primeiro passo será 

recuperar, em breve panorama histórico da dogmática jurídica moderna, a origem dos 

principais traços característicos desse modo de trabalhar com o material jurídico. Em um 

passo seguinte, perguntará se a relação da dogmática jurídica com a proibição da 

denegação de justiça tem sido devidamente abordada nos estudos a seu respeito, 

procurando identificar abordagens relevantes em algumas obras clássicas do pensamento 

jurídico ocidental.  

Se a primeira seção coloca o problema, a segunda, ainda no primeiro capítulo, 

começa a enfrentá-lo a partir da perspectiva adotada neste trabalho. O instrumental da 

teoria dos sistemas conforme desenvolvida por Niklas Luhmann será então mobilizado, 

com apoio em seu caráter autológico, tanto para agregar conhecimento sobre a questão 

                                                 
4
 A contraposição, no âmbito da sociologia jurídica latino-americana, é sugerida por Guilherme 

Leite Gonçalves, Interpretaciones socio-juridicas de las formas discursivas del derecho em America Latina: 

una critica postcolonial (2010), publicado nos anais do XI Congresso Latinoamericano de Sociología 

Jurídica, Buenos Aires, 3-5.  
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aqui proposta quanto para observar a teoria mesma. Os conceitos mais disseminados serão 

deslocados, contudo, para notas de rodapé, numa tentativa de conferir fluidez a uma leitura 

familiarizada com esse instrumental. Examinaremos então a dogmática jurídica a partir da 

comparação entre dois dos sistemas da sociedade moderna, o jurídico e o científico. A essa 

altura poderemos perguntar se é cabível falar, como faz a tradição, em “ciência dogmática” 

do direito. Partindo da cibernética da observação de segunda ordem, indagaremos se a 

proibição da denegação de justiça exerce algum papel como elemento distintivo entre 

comunicações científicas e as comunicações da dogmática jurídica.  

O segundo capítulo passará a enfrentar especificamente essa curiosa autoexigência 

do sistema jurídico: a obrigação de decidir todos os casos. Diante de um estado de dúvida 

como o de Aulo Gélio, o direito moderno não pode simplesmente jurar o non liquet. Na 

consolidação de sua condição moderna, veremos que ele deixará de admitir, inclusive, a 

referência ao legislador nos casos que apresentem maior dificuldade. Aproveitando o 

interesse comparativo da teoria, perguntaremos se outros sistemas, como o econômico e 

político, enfrentaram situações semelhantes na passagem para uma sociedade 

funcionalmente diferenciada. Esse estudo será feito a partir de alguns conceitos-chave, 

escolhidos por conta do seu potencial explicativo não apenas da formação de sistemas com 

código e função próprios, mas também das diferenças que a proibição da denegação de 

justiça permite marcar nessa evolução.  

Se o direito se notabiliza, como suspeitamos, por ser o único dos sistemas que se 

obriga a decidir todos os problemas a ele pertinentes, é de se esperar que a sua relação com 

o problema da decisão seja definida de modo revelador. Aqui um outro interesse da teoria 

dos sistemas será aproveitado: o interesse por construções paradoxais. Começaremos por 

verificar, a partir de uma comparação do non liquet romano com os hard cases da teoria do 

direito contemporânea, como e sob que circunstâncias o sistema jurídico responde à 

exigência de decidir todos os casos, mesmo os mais complexos. Essa pergunta poderá nos 

levar ao paradoxo da decisão indecidível. E o paradoxo deverá conduzir à investigação – 

como nas perguntas de Favorino – sobre a administração da justiça. Como as organizações 

jurídicas decidem os casos para os quais o passado do direito não oferece critérios 

suficientes? Qual o significado lógico-estrutural da necessidade de tomar decisões nesses 

casos? Buscaremos, então, os debates jurídicos que se formam em torno de decisões 

tomadas sob essas condições e que, por isso, acabam por se aproximar dos paradoxos do 
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sistema – mesmo que para tanto precisemos observar uma disciplina peculiar como a do 

direito internacional.  

Ainda no âmbito do estudo a respeito da proibição da denegação de justiça, e após a 

identificação dos paradoxos, começaremos a verificar como o sistema lida com essas 

construções paradoxais. Caberá perguntar se uma construção como a proibição da 

denegação de justiça tem sido realizada pelo direito da sociedade complexa ou se pertence 

ao direito de forma atemporal. Seria ela um aspecto imanente ao sistema jurídico ou uma 

contingência do direito moderno? Do ponto de vista da teoria dos sistemas, a questão terá 

de ser enfrentada a partir das características estruturais da sociedade moderna. É com 

referência a elas que procuraremos alguns exemplos eloquentes no direito comparado para 

dar conta do enfrentamento legislativo dessa questão. E também sem abandoná-las 

observaremos como o direito lida com a necessidade de decidir quando tais previsões 

legislativas não estão disponíveis. 

Feito o exame da dogmática jurídica (no contexto da distinção entre direito e 

ciência) e da proibição da denegação de justiça (em face do enfrentamento do paradoxo da 

decisão indecidível) chegará o momento de observar a relação entre esses termos. De que 

modo a dogmática jurídica reage, no exercício de sua função para o direito, à condição de 

que todos os casos sejam decididos? Veremos que essa questão está ligada à noção de 

justiça. E perceberemos que a justiça, cuja denegação costuma ser proibida de forma 

heroica pelo direito, adquire traços visivelmente mais modestos sob a lente da teoria dos 

sistemas.  

A relação da dogmática com a proibição da denegação de justiça poderá nos 

permitir lançar novas luzes sobre a questão do seu futuro na sociedade complexa. Essa 

questão será encaminhada a partir da observação de um debate que tem dominado a 

produção jurídica nacional – e que pode também ele ser lido como um subproduto daquela 

proibição. Nosso objetivo não será participar desse debate ou oferecer nossa própria 

contribuição àquela que parece ser a sua distinção mais recorrente: a diferença entre regras 

e princípios. Tentaremos antes identificar o que há por trás das formulações que cumprem 

esse papel. Nossos juristas parecem pretender, como Aulo Gélio, que se recorra a um 

filósofo nos casos difíceis, ainda que, como os participantes do consilium, estejam bastante 

atarefados com seus próprios afazeres. Como na história do jovem juiz romano, uma coisa 

é procurar o filósofo, outra bem distinta é de fato adotar seus conselhos. Do ponto de vista 
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da teoria dos sistemas, interessa saber o alcance e os limites de uma teoria que tem 

desafiado a dogmática jurídica brasileira.  

Por fim, um aviso: este estudo não pretende resolver casos difíceis. Em uma de suas 

observações a respeito das organizações do sistema científico, Luhmann aponta para o fato 

de que essas organizações nem sempre favorecem o “caminho contrário” dos projetos que 

procuram encontrar problemas para soluções conhecidas. A teoria dos sistemas é resultado 

de um desses projetos para os quais a pergunta não só é o primeiro passo em direção ao 

conhecimento, como muitas vezes é o próprio conhecimento.
5
 A tarefa de encontrar 

problemas para a solução que o direito oferece aos casos difíceis – proibindo, como 

sempre, a não decisão – poderá parecer pequena a alguém. Mas é possível que Julius Stone 

não esteja completamente equivocado ao sugerir que essa pequenez indica, em vez de 

trivialidade, que estamos nos aproximando de uma “estrutura fundamental” do direito.
6
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 A formulação , em contexto distinto, é de Rudolf von Jhering, Geist des römischen Rechts auf den 

verschiedenen Stufen seiner Entwicklung (1883) tradução, a partir da versão espanhola reduzida, de José 

Ignacio Coelho Mendes Neto, A dogmática jurídica (2013) São Paulo, Ícone, 138.  

6
 Julius Stone, Non Liquet and the function of law in the International Community (1960), in The 

British Year Book of International Law 1959 (1960), Oxford, University Press, 124. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo partiu do exame das raízes das principais características da dogmática 

jurídica moderna. Vimos que a proibição da negação, desenvolvida em Bolonha no século 

XI, seria incorporada à sistematização elaborada no direito natural para que a dogmática 

jurídica assumisse, no “ciclo kantiano” inaugurado por Savigny, a sua forma moderna de 

um sistema fundado na positividade. No breve panorama, revelou-se que a compreensão 

dessa forma moderna tem sido realizada principalmente a partir da observação do 

enfrentamento da contingência pela adesão ao direito positivo – isto é, a partir de uma de 

suas exigências centrais. Nossa expectativa era a de que, para além do caráter sistemático, 

da inegabilidade do direito positivo e de uma orientação reconhecidamente prática, o 

elemento da proibição da denegação de justiça pudesse agregar aspectos relevantes à 

observação da dogmática jurídica na sociedade complexa. 

Diante dessa hipótese, procuramos indagar se algumas das obras clássicas do 

pensamento jurídico positivista ofereciam contribuição para o problema enfrentado neste 

trabalho, já que todas elas tratam, de alguma maneira, da relação entre conhecer e decidir. 

Em seu System des heutigen römischen Rechts, Savigny descreve a interpretação como ato 

do intelecto vinculado à lei, e a aplicação como uma ação que pode transcender esses 

limites sempre que o juiz por sua natureza precise julgar. O Jhering do Geist des 

römischen Rechts distingue doutrina e ciência do direito, separando o conhecimento do 

direito vigente da invenção do alfabeto jurídico provocada por uma necessidade da vida 

prática. A Reine Rechtslehre de Kelsen rejeita essa capacidade produtora da ciência 

jurídica, supostamente apta a “melhor servir à prática”, ao passo que concebe a 

possibilidade de um ordenamento jurídico não obrigar o juiz a exercer o seu mister. 

Finalmente, para Hart e seu Concept of law, as regras primárias que constroem um dever 

de julgar são encaradas como um eventual reforço às normas de competência, fato que 

deve ser levado em conta por aqueles que, de um ponto de vista interno, tomem essas 

normas como padrão para avaliação das condutas (incluindo-se aqui as condutas dos 

juízes). 

Embora essas referências tenham permitido avançar no tratamento da questão, 

observações específicas sobre a relação entre a dogmática jurídica e uma proibição 
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contingente da denegação de justiça teriam de ser buscadas em outra perspectiva teórica. 

Recorremos, então, à teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Dessa perspectiva, a 

expressão “ciência dogmática” do direito precisou ser, mais uma vez, problematizada. 

Direito e ciência foram apresentados como sistema sociais funcionalmente diferenciados 

em correspondência a uma distinção no plano estrutural da sociedade: a distinção 

expectativa cognitiva/expectativa normativa. Expectativas cognitivas adaptam-se a 

frustrações; as normativas resistem. Direito e verdade encontram-se, então, apartados: 

enquanto o sistema jurídico tem sua unidade simbolizada pela validade, a verdade é o 

símbolo que representa a unidade do sistema científico. Como meios de comunicação 

simbolicamente generalizados, validade e verdade possibilitam a emergência de 

comunicações improváveis, embora cada uma dessas comunicações siga a autopoiese do 

sistema a que pertencem. 

No contexto da distinção entre direito e ciência, a dogmática jurídica aparece em 

sistema distinto do sistema científico. Operações típicas desse sistema são, ao contrário, as 

comunicações da teoria dos sistemas. Por esse motivo é que, ao observar a ciência, a teoria 

aceita “o beijo da mulher aranha”, isto é, enreda-se na teia que se tece ao operar, 

incorporando neste operar as consequências de suas próprias observações. Luhmann busca 

na cibernética de segunda ordem o suporte para o desenvolvimento de uma teoria que 

implica reciprocamente o construtivismo e a teoria da diferenciação social. Dessa forma, 

além de encontrar sistemas, observa níveis distintos. Torna-se, com isso, capaz de perceber 

que a teoria do direito, por exemplo, se diferencia da dogmática jurídica por representar 

uma abstração da abstração. Enquanto aquela se constrói como uma estrutura 

autorreferencial que descreve a unidade do direito, a dogmática se liga à estrutura do 

sistema como um conjunto de programas condicionais que interpretam a conceitualidade 

de modo a responder à necessidade de produzir um número infinito de decisões. Uma das 

razões pelas quais a atividade do doutrinador não se confunde com a atividade do cientista 

é justamente o fato de que, na ciência, algumas hipóteses podem permanecer sem resposta, 

dando origem à diferença não decidido/não decidível. 

Quando a proibição da denegação de justiça foi identificada como um elemento 

importante na diferença entre “ciência” e “dogmática jurídica” da sociedade moderna, 

pudemos nos perguntar o que ocorre com outros sistemas sociais. E vimos que, na 

passagem para uma sociedade funcionalmente diferenciada, o sistema econômico teve de 
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lidar com a noção de “preço justo”. Orientada pelo código pagamento/não pagamento e 

programada por meio de preços, a economia abdica de uma programação externa da 

programação e passa a procurar, por si mesma, seu próprio controle. A política, por sua 

vez, enfrenta o paradoxo da unidade da decisão (e da soberania como possibilidade de 

decidir não decidir) proclamando a “razão de estado”. Constrói, em determinados casos, a 

ideia de uma situação emergencial para assegurar o seu fechamento. Se a razão de Estado 

estava, na sociedade estratificada, ligada à moral, na modernidade o Estado e seus órgãos, 

através da constituição, são os “soberanos”. Em suma, tanto a economia como a política, 

apesar de garantirem o fechamento operacional e, com isso, a possibilidade de enfrentar as 

mais diversas questões a partir de um código próprio, evitam estabelecer a necessidade de 

decidir todos os casos. 

Com o sistema jurídico, já sabemos, a história é outra. No Estado absoluto, o rei 

concentrava os poderes legislativo e jurisdicional, sendo chamado para dar uma resposta 

em casos de interpretação problemática. Após a Revolução Francesa, o référé legislatif 

permanece à disposição do juiz que, concebido de forma irrealista (ainda que por pouco 

tempo) deveria se abster de julgar nos casos em que a “boca-da-lei” se mostrasse 

demasiado estreita para proferir uma resposta. O instituto do référé só passaria a ser 

recusado quando sua formulação surge ao lado da proibição da denegação de justiça. Para 

tanto seria necessário consolidar a redução da administração da justiça a uma lógica 

praticável no “dia-a-dia” do sistema, ou seja, ao código binário. Com o fechamento 

operativo do sistema e a impossibilidade de recurso ao legislador, a incerteza passaria a ser 

trabalhada por um tipo de legitimação procedimental que a transforma em uma questão de 

tempo: o caso pode ser complexo e o resultado desconhecido, mas é certo que uma decisão 

ao final será tomada.  

A garantia de uma decisão depende de algumas das características do direito 

moderno. No direito romano, em que o juiz poderia abster-se de decidir (non liquet), adiar 

a decisão (difissio) ou, mais tarde, recorrer ao imperador (consultatio), a responsabilidade 

pelas consequências da decisão era bastante elevada. O juiz poderia, inclusive, “fazer seu” 

o litígio segundo uma ação pretoriana. Além disso, em boa parte do período romano 

adotava-se o livre convencimento, pelo qual o juiz buscava a veracidade não só nas 

situações de fato determinantes para o caso, mas também na conduta moral dos litigantes. 

Séculos depois, na sociedade funcionalmente diferenciada, quando a organização jurídica 
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assume o risco das consequências das decisões dos juízes, já era possível conceber a 

decisão de outro modo. Um juiz consciente dos limites do seu proceder pode ser idealizado 

como um “Hércules” nos hard cases. Com a proibição da denegação de justiça, essa 

construção revela sua utilidade teórica sem se preocupar com as consequências de uma 

decisão que se recuse a “não ver claro”.  

A obrigação de decidir todos os casos, dos mais simples aos mais complexos, nos 

permitiu a aproximação de uma construção paradoxal. Decisões são observações que 

indicam um lado de uma alternativa. A alternativa, por sua vez, é uma distinção que 

pressupõe que ambos os lados demarcados são alcançáveis. Na decisão, é preciso tanto 

distinguir a distinção em relação ao mundo que permanece não marcado, quanto 

diferenciar internamente as alternativas entre si. A decisão mesma não se encontra, 

portanto, nas alternativas: ela aparece como um terceiro excluído que é incluído, como um 

observar que, ao utilizar a distinção, não pode indicar a si mesmo. Só se pode decidir as 

questões que são em princípio indecidíveis – e as indecidibilidades só podem ser decididas 

por meio de decisão. Não se trata de abandonar, diante do paradoxo da decisão indecidível, 

o julgador à própria sorte: a questão é entender quais desdobramentos do paradoxo 

funcionam de modo convincente. Ao renunciar à possibilidade de não decidir, o sistema 

jurídico obriga os tribunais a traduzir o paradoxo em distinções manejáveis, como as regras 

jurídicas que a dogmática trabalha a partir do esquema regra/exceção. Mas o paradoxo 

retorna na forma de casos que não podem ser decididos com base em regras. O sistema 

pode então se valer de outras distinções (decisões/consequências, princípio 

jurídico/aplicação). De qualquer forma, como ilustramos a partir de uma história sobre 

camelos, precisará de construções que tornem possível a tomada de decisões.  

Antes de observar especificamente o tratamento dado pelo sistema jurídico (e, logo 

em seguida, pela dogmática jurídica) a esses paradoxos, julgamos importante examinar 

como essa questão toma forma em grau menor de abstração. Tivemos de recorrer ao direito 

internacional que, por conta de peculiaridades como a inexistência de uma constituição, 

dificuldades de institucionalização e incertezas quanto à reprodução autopoiética, se 

permite aproximar perigosamente do paradoxo. Vimos então que o mesmo direito 

internacional que mobilizara um debate para definir o sentido da “denegação de justiça” no 

âmbito das ordens jurídicas nacionais enfrentaria, no século XX, o problema do non liquet 

em suas próprias decisões. De um lado, sustentou-se que a vedação do non liquet era um 
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axioma a priori do direito; de outro, defendeu-se que se trata de um princípio positivo. De 

uma parte, recomendou-se que os tribunais, além de decidirem conflitos, cumprissem o 

papel de sugerir mudanças no direito positivo; de outra, argumentou-se que essas sugestões 

deveriam acontecer justamente nos casos em que os tribunais estivessem livres para 

declarar o non liquet. Era inevitável, nesse contexto, que a pergunta emergisse: “não seria 

melhor (...) que os tribunais internacionais pudessem declarar o non liquet?” 

O que se segue a partir dessa seção central pode ser lido como um afastamento do 

paradoxo, seja como ocultação, seja como desdobramento. No plano do direito interno, a 

questão seria enfrentada mediante a construção contingente da proibição da denegação de 

justiça. Vimos que essa proibição não decorre simplesmente do uso da lógica, da 

vinculação dos tribunais às normas positivadas ou da mera necessidade de resolver 

conflitos. Ainda assim, ela não costuma ser tratada no sistema como contingente – fato que 

atribuímos a uma cultura organizacional que gera “evidências sobre-entendidas” aceitas 

por qualquer um que esteja familiarizado com o sistema. O estudo da declaração explícita 

da denegação de justiça nos permitiu perceber o caráter autodestrutivo engendrado nessa 

noção. Estuda-se o tema, no direito, geralmente para negá-lo. Tentativas de evitar uma 

decisão costumam aparecer de forma bastante sutil, como se evitassem dizer seu nome.  

Quando a construção jurídica da proibição da denegação de justiça não pode se 

ancorar em uma previsão explícita do legislador, ela se realiza a partir de outros suportes 

que permitam o desdobramento do paradoxo. Abordamos, ainda no segundo capítulo, dois 

exemplos: o preenchimento de lacunas pelo juiz e as regras de distribuição do ônus da 

prova. Ao analisar o primeiro, vimos que desde a perspectiva teórica aqui adotada é 

possível observar o direito como completo e incompleto – quer dizer, completável – e 

aberto e fechado – ou melhor, aberto porque fechado. A existência de meios para que os 

juízes eliminem as lacunas está imediatamente ligada ao paradoxo da decisão indecidível, 

de modo que a teoria das lacunas, como a denegação de justiça, “devora a si mesma”. Na 

distribuição do ônus da prova, a incerteza enfrentada é de outra ordem: trata-se de 

incerteza heterorreferencial em relação a fatos. O princípio da “livre apreciação das 

provas” surge, no direito moderno, como liberdade de desconsiderar papéis alheios ao 

processo. Excluída a referência a fatos e circunstâncias não constantes dos autos, as regras 

do ônus da prova oferecem critérios que possibilitam o julgamento mesmo quando os fatos 

permanecem desconhecidos.  
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Após examinarmos, nos primeiros capítulos, a dogmática jurídica e a proibição da 

denegação de justiça, em um movimento de aproximações e afastamentos de paradoxos, 

passamos a enfrentar especificamente o problema central deste trabalho. A dogmática 

jurídica reage à proibição da denegação de justiça disponibilizando para o direito 

conceitos, figuras de pensamento e operações lógicas que são por ele utilizados em 

diferentes e infinitos contextos decisórios apresentados pela sociedade moderna. Valemo-

nos da imagem do direito como um rio entre duas margens flexíveis (a decisão de casos 

concretos e a adesão ao direito positivo), situando a dogmática jurídica como terceira 

margem que relaciona as relações de aplicação. Na formulação luhmanniana, sua função é 

definir as condições do juridicamente possível, ampliando a incerteza compatível com o 

sistema jurídico. Tanto quanto um rio depende de ambas as margens para continuar a sê-lo, 

a configuração moderna da dogmática jurídica depende da proibição da denegação de 

justiça, ainda que não tenhamos deixado de observar o aparecimento de uma “dogmática 

periférica”. Além disso, não basta permitir a decisão em todos os casos: é preciso também 

apresentar respostas uniformes a casos construídos de forma semelhante. Apesar das 

autodescrições heroicas, que prometem “justiça” a cada um dos que acessem o sistema 

jurídico, na prática o direito oferece decisões obrigatórias, liberdade na fundamentação 

dessas decisões e limitação dessa liberdade por uma fórmula de contingência. 

Na seção final, apresentamos algumas observações a respeito do futuro do presente 

da dogmática jurídica. O exame das condições sociais sob as quais ela funciona passa, 

atualmente, pela percepção de que, na democracia constitucional, a argumentação com 

base em princípios tentou ocupar um lugar que no Estado pré-constitucional era ocupado 

pela dogmática jurídica. Mais do que uma substituição da dogmática pela argumentação, 

contudo, verificamos a tendência de retraimento do esquema regra/exceção em favor das 

técnicas de ponderação de princípios e avaliação das consequências. Essa tendência se faz 

notar particularmente (mas não só) no Brasil pelo fato de não ter sido consolidada por aqui 

uma construção dogmática adicional: a distinção casos fáceis/casos difíceis. Nesse ponto o 

neoconstitucionalismo aparece como típico subproduto da proibição da denegação de 

justiça, com abstrações procedimentais que insistem em justificar o fundamento de 

decisões, sem, no entanto, bastarem para garantir a coerência entre elas. O presente do 

futuro da dogmática jurídica permanece como incógnita. No entanto, a julgar por uma das 

mais influentes autodescrições jurídicas, ao menos uma de suas exigências – a proibição da 

denegação de justiça – tende a se manter firme. Com efeito, a teoria do direito de Dworkin 
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se presta a descrever a unidade do sistema de forma que a procura por uma “resposta 

correta” sempre faça sentido. Como teoria no direito, porém, embora afirme despertar a 

moralidade nos casos difíceis, deixa dormir a questão latente: afinal, é correto existir 

resposta? 

Em sua última lição na Universidade de Bielefeld, diante de um público imenso,
7
 

Luhmann elaborou duas perguntas: “de que se trata o caso?” “O que se esconde por trás?”
8
 

Como resposta, indicou que embora haja algo por trás de qualquer caso de observação do 

observador, trata-se sempre de algo inacessível à observação que varia conforme os 

sistemas. O presente trabalho teve de abdicar, nesse sentido, de denunciar qualquer 

ideologia. “Por trás dos casos difíceis” – e também dos fáceis – o que se esconde é apenas 

aquilo que o sistema jurídico não pode ver que não vê. Se em vez de “estrutura 

fundamental”, como queria Stone, encontramos um paradoxo, não podemos negar que 

estivemos diante de algo tão pequeno quanto um ponto cego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Quem nos conta é Raffaele De Giorgi, Presentazione in Francesco Calabro, Incertezza e vincolo: Il 

racconto del Diritto nel pensiero di Niklas Luhmann (2007), Lecce, Pensa Multimedia, 11. 

8
 Niklas Luhmann, “Was ist der Fall?” Und “Was steckt dahinter?”. Die zwei Soziologien und die 

Gesellschaftstheorie (1993) Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22, Heft 4, Stuttgart, F. Enke Verlag, 245-260.  
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