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RESUMO 
 

 
PASCHOALINI, Felipe. Intepretação e Instituições – O diálogo entre Cass Sunstein e 

Ronald Dworkin. Número de páginas: 200. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Este trabalho analisa o diálogo entre Cass Sunstein e Ronald Dworkin. Enquanto 

Dworkin desenvolveu uma abordagem da prática jurídica como a continuação de uma 

grande teoria baseada em valores morais, Sunstein recomenda um caminho supostamente 

mais modesto, baseado em passos obtidos em acordos que pudessem ser alcançados por 

pessoas com convicções morais diversas. A escolha por esse caminho é justificada não só 

por razões institucionais, mas também por razões morais e políticas substantivas. A crítica 

central de Sunstein a Dworkin é um suposto “ponto cego” quanto às questões de 

capacidade institucional. Sunstein pode ser lido de duas maneiras: como um autor 

essencialmente pragmático (e incompatível com Dworkin) ou como um interpretativista ao 

modo Dworkiniano. Conforme o caso, os contornos do seu diálogo com Dworkin são 

diferentes. De acordo com a primeira leitura, o argumento do “ponto cego” levantado por 

Sunstein tem o objetivo de desqualificar todo o projeto teórico Dworkiniano, na medida 

em que o problema das capacidades institucionais seria tomado como fundamento para um 

tipo específico de ceticismo moral, o que inutilizaria o critério de correção moral que 

embasa o interpretativismo Dworkiniano. Essa visão considera que o debate entre Sunstein 

e Dworkin seria um capítulo do debate entre Dworkin e os pragmatistas céticos. Nos 

termos da segunda leitura, Sunstein não é um cético – na verdade, ele pressupõe um 

interpretativismo Dworkiniano e sua posição é complementar à obra de Dworkin. No 

capítulo I, analiso alguns trabalhos centrais de Sunstein e concluo que ele é melhor lido 

como um Dworkiniano, visto sua teoria pressupõe valores independentes. No capítulo II, 

estudo os principais pontos da teoria do direito de Dworkin e sugiro que o conceito de 

integridade, entendido como um “conceito corretivo” que serve para construir um sistema 

judicial no qual os juízes podem barganhar uma concepção de justiça ideal por outros 

fatores do mundo real, indica que a teoria Dworkiniana pode sim ser sensível às questões 

empíricas e de capacidade institucional. No capítulo III, identifico os pontos do confronto 

direto entre Sunstein e Dworkin e exponho o proveito que pode ser extraído do estudo 

desse debate.  
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ABSTRACT 
 

PASCHOALINI, Felipe. Interpretation and Institution. The Dialogue Between Cass 

Sunstein and Ronald Dworkin. Number of pages: 200. Master – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This dissertation analyzes the dialogue between Cass Sunstein and Ronald Dworkin. While 

Dworkin developed an approach that sees the legal practice as a continuum of a greater 

theory based on moral values, Sunstein recommends a supposedly more modest approach, 

based on steps obtained in agreements which could be achieved by people holding 

different moral convictions. The choice of this path is justified not only for institutional 

reasons, but also for moral and political reasons. The central criticism of Sunstein against 

Dworkin is a "blind spot" with respect to the institutional capacities of judges. Sunstein can 

be read in two ways: as an essentially pragmatist author (and incompatible with Dworkin) 

or as an interpretative Dworkinian. As the case may be, the contours of his debate with 

Dworkin are different. Under to the first reading, the "blind spot" argument raised by 

Sunstein aims to disqualify any Dworkinian theoretical project to the extent that the 

problem of institutional capacities should be taken as the basis for a specific type of moral 

skepticism, which would deny the claim to moral correctness that supports Dworkinian 

interpretativism. In this case, that the debate between Dworkin and Sunstein should be seen 

as a chapter of the debate between Dworkin and the skeptic legal pragmatists. Under the 

the second reading, Sunstein is not a skeptic - in fact, he presupposes a Dworkinian 

interpretativism and his position is complementary to Dworkin’s work. In Chapter I, I 

analyze Sunstein’s central work on legal interpretation and conclude that he is best read as 

a Dworkinian, as his theory assumes independent values. In Chapter II, I study the main 

points of Dworkin’s jurisprudence and I suggest that the concept of integrity, understood 

as a "corrective" concept used to build a judicial system in which judges can bargain an 

ideal conception of justice by other factors of the real world, indicates that Dworkin´s 

theory can be sensitive to the empirical institutional capacities raised by Sunstein. In 

Chapter III, identify the points of direct confrontation between Sunstein and Dworkin and 

explain the agenda that can be extracted from the debate. 

 

Keywords: Legal Theory -  Interpretation – Interpretivism – Institutions – Ronald 

Dworkin – Cass Sunstein. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os filósofos e teóricos do direito têm dado maior atenção para 

questões de método.1 Além da pergunta clássica “o que é o direito?”, seus trabalhos têm se 

dedicado a questões como: O que é a teoria do direito? Quais são os seus objetivos? Quais 

as condições de veracidade das afirmações que fazemos sobre o direito na teoria e na 

prática jurídica?  

Nos meios acadêmicos anglo-saxão e continental europeu, esse movimento se deve 

em boa parte ao trabalho de Ronald Dworkin, 2  um dos mais importantes filósofos 

contemporâneos.3 Em teoria do direito, sua obra colocou as questões metodológicas em 

uma posição de destaque ao definir a prática jurídica e a própria teoria do direito como 

práticas interpretativas, que só podem ser adequadamente levadas adiante por meio de uma 

abordagem necessariamente avaliativa.  

Este trabalho tem como objetivo analisar um capítulo importante do debate 

metodológico da teoria do direito anglo-saxã: o diálogo entre Ronald Dworkin e Cass R. 

Sunstein, inserido em um tema mais amplo sobre em que medida as respostas às questões 

centrais da teoria do direito (incluindo as questões metodológicas) são relevantes para a 

prática jurídica.  

Dworkin é um dos nomes mais representativos da visão de que a resposta que 

damos à pergunta filosófica acerca do que é o direito (e, a reboque, toda a parafernalha 

metodológica que utilizamos para dar tal resposta) é fundamental em nossas práticas 

jurídicas.4  O interpretativismo Dworkiniano vê a teoria como uma prática “em nível mais 

                                                
1 MARMOR, Andrei. Coherence, Holism, and Interpretation: The Epistemic Foundations of Dworkin’s 
Legal Theory. 10 Law and Philosophy 383, 1991, p. 383.  
2 Sobre como a teoria de Dworkin tornou-se central na agenda do debate contemporâneo, ver MACEDO 
JUNIOR, Ronaldo Porto. Do Xadrez à Cortesia: Dworkin e a Teoria do Direito Contemporânea. Tese de 
Livre-Docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. pp. 5-9; 18-34. A 
referida tese foi publicada pela Editora Saraiva em 2013. 
3 Dworkin foi influente na filosofia do direito, na filosofia política, na filosofia moral e na ética. Ver 
DWORKIN, Ronald, Justice for Hedgehogs, Cambrigde, Belkap Press of Harvard University Press, 2011. 
Recentemente, em um artigo publicado em homenagem a Dworkin após o seu falecimento, o próprio Cass 
Sunstein classificou Dworkin como talvez “o mais importante filósofo do direito do nosso tempo”. 
SUNSTEIN, Cass R., “The Most Important Legal Philosopher of Our Time”, Bloomberg View, 2013. 
Disponível em: http://www.bloombergview.com/articles/2013-02-15/the-most-important-legal-philosopher-
of-our-time. Acesso em 04 jan 2015. 
4 Dworkin não está sozinho nesse argumento mais geral. John Finnis – com base em outras premissas, é 
importante deixar claro – oferece um argumento parecido, ao dizer que se a teoria conceitual descritiva do 
positivismo jurídica é entendida como determinando a naturez do direito, no sentido de que o “direito” é 
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abstrato” e propõe que qualquer teoria do direito (pelo menos, quando voltada a responder 

a questão sobre o que o direito proíbe, exige ou permite)5 estará engajada na prática, 

mesmo que esta não seja uma intenção consciente do teórico. Da mesma maneira, nossa 

prática estará sempre enraizada em alguns compromissos teóricos. Em uma de suas 

citações famosas, Dworkin afirma que “a sentença de qualquer juiz é, em si, uma peça de 

filosofia do direito, mesmo quando a filosofia está oculta e o argumento visível é 

dominado por citações e listas de fatos. A teoria do direito é a parte geral da adjudicação 

(adjudication), prólogo silencioso de qualquer decisão judicial.”6   

Nas últimas décadas, Cass Sunstein dialogou ativamente com Dworkin. 

Acompanhar esse diálogo é interessante por duas razões. Em primeiro lugar, Sunstein é um 

autor quase obrigatório para o estudo de uma variedade de assuntos, incluindo direito 

constitucional e administrativo, interpretação jurídica e o impacto da psicologia 

comportamental e economia no direito. É o acadêmico do direito mais citado nos Estados 

Unidos nos últimos anos,7 o que é um indicativo da influência de suas ideias.  

Em segundo lugar, o obra de Sunstein oferece a possibilidade de ser lida sob um 

território bastante comum de ideias Dworkinianas. De acordo com Sunstein, “não há nada 

que a interpretação apenas seja.”8 Qualquer estratégia interpretativa deve ser defendida 

com base em suas consequências, mas os juízes precisam de uma teoria, para além desse 

pragmatismo, para decidir quais consequências são boas. Os juízes inevitavelmente vão 

discordar sobre a abordagem correta, mas em qualquer caso, cada uma delas se baseia em 

algum pressuposto de moralidade política sobre o melhor sistema jurídico que resultará das 

escolhas feitas.  

A objeção central de Sunstein a Dworkin é a seguinte: a teoria Dworkiniana possui 

um “ponto cego”, a saber, a indiferença às capacidades institucionais e aos riscos de erro 

                                                                                                                                              
entendido de maneira separada da questão normativa de como os juízes devem julgar casos ou cidadãos 
devam agir em face das decisões estatais, então esta é uma análise desinteressante e sem valor.  
5 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes.  
6 Idem. Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 90. Tradução livre. Desde já, é 
importante esclarecer que essa afirmação é feita no contexto bastante específico de sua teoria 
interpretativista. 
7 Conforme os Leiter Rankings. Disponível em: 
<http://www.leiterrankings.com/faculty/2014_scholarlyimpact.shtml>; 
<http://www.leiterrankings.com/faculty/2007faculty_impact_areas.shtml>. Acesso em 4 jan 2015. 
8 SUNSTEIN, Cass R. There Is Nothing that Interpretation Just Is, August 29, 2014. Disponível no SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2489088. Acesso em 04 jan 2015. 
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pelos intérpretes – especiamente os juízes – quando estes tentam se engajar em avaliações 

altamente abstratas sobre temas filosóficos complexos.9   

Esse tipo de crítica, entendido de maneira genérica, pode se apresentar sob 

premissas metodológicas bastante distintas, podendo ser encontrado em obras de vários 

outros rivais de Dworkin, tanto em positivistas como Joseph Raz, 10 John Gardner11 e Jules 

                                                
9 Sunstein levantou essa critica praticamente em todos os seus textos de direito constitucional e teoria do 
direito. Ver SUNSTEIN, Cass R., The Partial Constitution, Harvard University Press 1993, p. 375: 
“Dworkin’s general approach [...] does not address the various institutional deficiencies of the judiciary. Our 
account of what judges should do must be attentive to these deficiencies. These include the fact that judiciary 
is composed of laywers coming from a particular, narrow segment of society; the judges’lack of good fact-
finding tools; their insulation from relevant groups and relevant events; their concentration on the details of 
particular cases; and their ability to process the systemic effects of their decisions. Dworkin rightly points to 
difficulties in our actual democratic practices, both in terms of their connection with democracy, properly 
conceived, and in terms of the limited capacity of those in such processes to deliberate on issues of principle. 
But this is only one side of the Picture. It is vital to address the comparative deficiencies of the courts.” 
SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York, Oxford University Press, 1996, p. 
200: “In fact, Dworkin’s account says very little about the various fact-finding, theory-building, and electoral 
weaknesses of judges, and about judge’s own knowledge of their weaknesses, even though much of judge-
made law is based on that knowledge. This seems to me a major gap in Dworkin’s view.” Ver também 
SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian, “Interpretation and Institutions”, 101 MICH. L. REV. 885, 2002-
2003: “In arguing for this understanding of adjudication, Dworkin offers not a word about the virtues and the 
imperfections of judges and the systemic effects of one or another approach to interpretation.” […] What is 
striking about Dworkin’s analysis is that it is undertaken without any thought at all about judicial capacities 
and about the effects, over time, of one or another approach to interpretation. Like Hart, Dworkin proceeds as 
if the question is how an idealized judge deals with interpretive problems—not how a real-world judge, 
operating as part of a decisionmaking committee staffed by multiple actors, should proceed in the face of 
uncertainty.” Este tipo de crítica contra Dworkin é reverberada por teóricos de posições filosóficas diferentes. 
Ver, por exemplo, SHAPIRO, Scott, Legality, Harvard University Press 2012, p. 331-2: “Legal philosophers 
have simply not recognized the importance of competence and character for assessing interpretive 
methodology. Dworkin’s theory of meta-interpretation, of course, is a dramatic example of this neglect.” mas 
Este trabalho se concentrará especialmente na crítica tal como formulada por Cass Sunstein, em diversos 
trabalhos (incluindo alguns artigos em coautoria com Adrian Vermeule). 
10 Joseph Raz também defende que o interesse da teoria do direito para a prática jurídica seria evidente 
apenas num nível mais básico e elementar. RAZ, Joseph. Two views of the nature of the theory of law: a 
partial comparison. Legal Theory, Oxford, v. 4, n. 3, p. 249-282, 1998.  
11  GARDNER, John. Interview: Law as a Leap of Faith, 3:AM Magazine, disponível no endereço: 
<http://www.3ammagazine.com/3am/law-as-a-leap-of-faith/> “[...]This reminds me to say that one problem 
on which my work hardly touches is the problem of identifying the correct mode of or technique for 
interpretation to be used by courts. I do not believe that this is a philosophical problem. It is an ordinary 
problem of politics. How ‘originalist’ or ‘textualist’ judicial interpretation should be depends on how 
reactionary judges should be. Many talk as if it is the other way round. Thus reactionary judges, and their 
reactionary supporters, like to roll out ‘theories of interpretation’ on which their reactionary positions are 
supposedly premised. To which I reply: that ‘theory of interpretation’ you are offering is really the 
conclusion, not the premise; conversely ’let’s be reactionary’ is the premise, not the conclusion. A further 
step to go with this line of thought: If we value the checks and balances of political pluralism (government 
and opposition and independents, upper and lower houses, legislature and executive, etc.) we should value, 
on the same basis, pluralism of judicial approach. The common law doctrine is that the three main canons of 
statutory interpretation (the literal rule, the mischief rule, the golden rule) are permissive. Judges get a free 
choice about how to interpret, within these three rival approaches, subject to binding interpretative 
precedents. This seems eminently sensible to me. All three canons have their rival advantages. So why not 
take the same view with constitutional interpretation, e.g. in Canada or the United States? In one way the 
resulting legal indeterminacy is healthy. It makes it harder for those who lay down written laws to predict 
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Coleman,12 entre outros, quanto em claros adeptos do pragmatismo jurídico,13 como 

Richard Posner.14 

O especial interesse por Sunstein se justifica porque ele pode ser lido de duas 

maneiras: como um autor essencialmente pragmático (e incompatível com Dworkin) ou 

como um interpretativista ao modo Dworkiniano. Conforme o caso, os contornos da crítica 

baseada em capacidades institucionais podem ser bem diferentes.  

De acordo com a primeira leitura, o argumento do “ponto cego” levantado por 

Sunstein tem o objetivo de desqualificar todo o projeto teórico Dworkiniano, na medida 

em que o problema das capacidades institucionais seria tomado como fundamento para um 

ceticisimo moral15 que inutilizaria o critério de correção moral que embasa a teoria  

interpretativista Dworkiniana. Essa visão considera que o debate entre Sunstein e Dworkin 

seria um capítulo do debate entre Dworkin e os pragmatistas céticos.  

Nos termos da segunda leitura, Sunstein não é um cético – na verdade, ele 

pressupõe um interpretativismo Dworkiniano e sua posição é complementar à obra de 

Dworkin, na medida em que propõe alguns esclarecimentos e ajustes específicos na teoria 

da adjudicação (adjudication). 

Boa parte desse trabalho será dedicada a identificar a leitura mais plausível da obra 

de Sunstein. Antes de tudo, no entanto, pretendo estabelecer um pano de fundo comum sob 

o qual analisarei as teorias de Dworkin e Sunstein. Começo por um exemplo de raciocínio 

jurídico, aparentemente simples, extraído do direito das sociedades anônimas. Esse 

                                                                                                                                              
what exactly their laws will achieve, and that tends to instil a measure of caution or humility in law-makers 
who may otherwise be too keen to leave their indelible stamp on the world”.  
12 COLEMAN, Jules L. The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory. 
Oxford: Oxford University Press, 2001. 
13 Conforme será visto adiante, entendo que a adesão de Cass Sunstein ao pragmatismo jurídico não é clara, 
de modo que a chave de leitura correta, ao meu ver, é considerá-lo um Dworkiniano. 
14 MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. ‘Posner e a análise econômica do direito: da rigidez neoclássica ao 
pragmatismo frouxo.’ In: PÁDUA LIMA, Maria Lucia (Org.). Direito e economia: 30 anos de Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 260-281. v. 1. Ver também a bibliografia lá citada. POSNER, Richard. Against 
constitutional theory. New York University Law Review, New York, v. 73, p. 1-22, Apr. 1998; POSNER, 
Richard. Conceptions of legal theory: a response to Ronald Dworkin. Arizona State Law Journal, v. 29, p. 
377-388, 1997; POSNER, Richard. Law, pragmatism and democracy. Cambridge, USA: Harvard University 
Press, 2005; POSNER, Richard. Pragmatic Adjudication. Cardozo Law Review, v. 18, p. 1-20, 1996-1997. O 
ataque de Dworkin a Posner com relação à chamada “virada pragmática” podem ser encontrados em 
DWORKIN, Ronald. In Praise of Theory. Justice in robes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, 
p. 49-74.  DWORKIN, Ronald. Justice in robes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006b, p. 75-
104 (“Darwin’s New Bulldog”); POSNER, Richard. The problematics of moral and legal theory. Harvard 
Law Review, Cambridge, v. 111, p. 1637-1716, 1998.  
15 As definições de ceticismo propostas por Dworkin são discutidas no item 2.3.1 desta dissertação. 
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exemplo também será útil, na conclusão deste trabalho, para esclarecer algumas 

implicações das propostas metodológicas de Sunstein e Dworkin.  

Imagine que foi suscitada a seguinte questão: de acordo com o direito brasileiro, 

qual o prazo prescricional da ação para anular as deliberações tomadas em uma assembleia 

geral de acionistas de uma companhia?16 

Para os fins do meu exemplo, inicialmente não fará muita diferença se essa 

pergunta é levantada por um aluno em uma aula de direito comercial ou por um cliente 

solicitando um parecer jurídico um advogado. A questão também poderia ser (como de 

fato foi em alguns casos) o ponto crucial de uma disputa judicial. Em cada uma dessas 

situações, a resposta à pergunta será uma afirmação sobre o conteúdo do direito 

brasileiro.17 

Suponha, agora, que a pessoa indagada ainda não tenha uma resposta para a 

pergunta e precise respondê-la com honestidade. O professor não quer deixar os seus 

alunos sem resposta, o advogado quer oferecer um serviço jurídico de qualidade e o juiz 

precisa entregar uma sentença que seja fiel ao direito brasileiro. Portanto, eles não podem 

simplesmente responder que não sabem a resposta. Também não podem, de antemão, dizer 

que a resposta não existe.18 

Como responder corretamente à pergunta? Alguma estratégia precisa ser adotada. 

Ela pode ser, por exemplo, ler o texto da lei que regula as sociedades anônimas, a Lei n. 

6.404/1976. O artigo 286 parece oferecer uma resposta rápida e clara: a ação para anular as 

deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, irregularmente convocada ou 

instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, 

prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação. 
                                                
16 De pronto, alguém poderia dizer que a própria pergunta está errada, pois o prazo seria decadencial e não 
prescricional, cfr.  AZEVEDO, Erasmo Valladão; FRANÇA, Novaes. Invalidade das Deliberações de 
Assembléia das S/A. São Paulo: Malheiros, 1.999, p. 126 e ss. ROSMAN, Luiz Alberto Colonna; 
BULHÕES-ARIEIRA, Bernardo A. de. Prazo prescricionais em espécie. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Direito das Companhias, Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
2095 Não pretendo entrar nessa questão considerando os objetivos do exemplo. 
17 Me refiro, aqui, a uma “proposição jurídica” no vocabulário Dworkiniano, i.e., uma proposição sobre o  
aquilo que o direito exige, proíbe ou permite. 
18 Uma resposta cética seria uma opção para um professor de filosofia. Mas uma resposta desse tipo não faz 
sentido numa aula de direito comercial, num parecer de um advogado ou numa decisão judicial. Conforme 
Stanley Fish: “Skepticism about law’s foundation does not generate a skeptical legal practice – what would 
that animal be like? – although it could generate a determination to leave the law and take up something 
else”. FISH, Stanley. Theory Minimalism. San Diego law Review, Vol. 37, 2000, p. 774-5. 
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No entanto, um exame da doutrina especializada e de decisões dos tribunais revela 

que há posições divergentes sobre qual o termo inicial (a quo) do prazo prescricional. A 

maior parte da doutrina especializada sustenta que o prazo de dois anos deve ser contado a 

partir da data da publicação da ata da assembleia em que a deliberação foi aprovada (e não 

da data da deliberação). Essa posição, geralmente, é sustentada com base em dois 

argumentos:19 

(i) sem a publicação da ata, aqueles que não participaram da assembleia muitas 

vezes sequer têm como tomar conhecimento da deliberação (o exemplo 

mais claro disso é o caso da assembleia irregularmente convocada) e a 

contagem do prazo a partir da deliberação poderia impedir que os 

prejudicados exercessem os seus direitos;20 e 

(ii) se o termo a quo for diferente para os acionistas que participaram e que não 

participaram da assembleia, isso representaria um tratamento desigual.21 

Por outro lado, uma parte minoritária da doutrina insiste que a Lei n. 6.404/76 

estabeleceu claramente que o prazo deve ser contado da deliberação22 - ainda que isso 

tenha representado um retrocesso em relação ao Decreto-Lei n. 2.627/1940, que 

estabelecia a contagem do prazo a partir da publicação. Para os defensores da tese 

minoritária, a tese majoritária parece desrespeitar o direito posto. 

Mas não é dessa forma que os defensores da tese majoritária veem a questão.  Em 

geral, eles sustentam que a contagem do prazo a partir da publicação é a correta 

                                                
19 Além disso, muitas vezes a defesa dessa posição vem acompanhada de uma referência histórica ao 
Decreto-Lei n. 2.627/1940, que regulava as sociedades anônimas antes da vigência da Lei 6.404/1976, que 
estabelecia que o prazo da prescrição começava a correr da data da publicação da ata ou da deliberação (art. 
156, parágrafo único). 
20 A base principal desse primeiro argumento parece ser o princípio da actio nata, segundo o qual o início de 
fluência dos prazos prescricionais deve ficar condicionado ao conhecimento da violação do direito. Ou seja, a 
contagem do prazo não pode iniciar a partir da mera violação do direito, pois exige-se que o titular do direito 
violado tenha tomado ciência efetiva de tal violação. 
21 Conforme lição de Nelson Eizirik: “Embora o artigo disponha que o prazo prescricional de 2 (dois) anos 
conta-se da deliberação impugnada, a sua redação constitui lapso do legislador. O prazo deve ser contado da 
data da publicação do ato inquinado, a partir de quando se produz a sua eficácia. Como muitos dos 
legitimados somente tomam ciência da deliberação quando de sua publicação, é a partir dela que se deve 
contar o prazo, sob pena de promover tratamento desigual entre os que participaram e os que não 
participaram da assembleia.” (A Lei das S/A Comentada, Volume III, Artigos 189 a 300. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011, p. 593). 
22 Ver LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: comentários à lei, v. III. São Paulo: Renovar, 
2012; e BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 13ª ed. São Paulo: Renovar, 2012. 
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interpretação da lei societária.23 Isso é bem diferente de dizer que o prazo estabelecido pelo 

direito posto deve ser desrespeitado. Para a doutrina majoritária, a contagem do prazo a 

partir da publicação da ata não desrespeita o direito. Pelo contrário, decorre de sua correta 

interpretação. 

Os tribunais também se dividem sobre o assunto.24 Além disso, não se pode deixar 

de destacar a possibilidade de se defender posições intermediárias entre as teses descritas 

acima. No caso de uma deliberação aprovada por unanimidade pelos acionistas 

representando 100% do capital social de uma companhia, não faz muito sentido utilizar os 

argumentos da ausência de conhecimento da deliberação por alguns acionistas e da 

vedação ao tratamento desigual entre acionistas que participaram ou não da assembleia. 

Diante de tantas divergências, o professor, o advogado ou o juiz do meu exemplo 

ainda precisam responder à pergunta formulada. Todos eles podem reconhecer que, apesar 

da aparente simplicidade, essa é uma pergunta difícil sobre a qual especialistas divergem. 

Mas isso não responde à pergunta inicial. Como respondê-la? 

Antes de entrar nessa discussão, é preciso fazer mais algumas notas sobre o tipo de 

pergunta que foi suscitada (de acordo com o direito brasileiro, qual o prazo prescricional 

da ação para anular as deliberações tomadas em uma assembleia geral de acionistas de 

uma companhia?). Essa pergunta tem a pretensão de esclarecer algo sobre o conteúdo do 

direito brasileiro. Pelo menos em princípio, essa é um pergunta diferente de outras como: 

“qual a correta interpretação do art. 286 da Lei 6.404/76?”, ou “como os tribunais têm 

decidido os casos de prescrição no direito societário brasileiro?” ou, ainda, “como um juiz 

deve decidir um caso de prescrição no direito societário brasileiro nas cirscunstâncias X, Y 

e Z?”. 

Imagine que a primeira pergunta (de acordo com o direito brasileiro, qual o prazo 

prescricional da ação para anular as deliberações tomadas em uma assembleia geral de 

                                                
23 AZEVEDO, Erasmo Valladão; FRANÇA, Novaes. Op. cit., p. 126 e ss.  
24 “Assim, o acionista minoritário ou não, deveria exercitar no prazo de 02 (dois) anos o direito de ação que 
tivesse por objeto anular as deliberações tomadas em assembléia geral ou especial (isto é, ordinária ou 
extraordinária), irregularmente convocada ou instalada, ou violadoras da lei ou dos estatutos, ou eivadas de 
erro, dolo, fraude ou simulação, computando-se o prazo a partir da data da deliberação.” (TJPE, AC 
0071186-0,  4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eloy D’Almeida Lins, j. 3.6.2004). Em sentido contrário ver: 
“SOCIEDADE ANÔNIMA - Assembléia geral extraordinária - Ação de anulação - Prescrição - Prazo - 
Fluência a partir da sua publicação - Declaração de voto” (TJSP, AC 169.095-1/0, Rel. Des. Matheus Fontes, 
04.06.1992). 
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acionistas de uma companhia?) seja levantada em uma aula de direito comercial. O aluno 

pergunta: “professor, qual o prazo prescricional da ação para anular deliberações em 

assembleia, de acordo com o direito das sociedades anônimas brasileiro?” Em seguida, o 

professor responde: “o texto do art. 286 da Lei 6.404/76 indica que o prazo é de 2 anos 

contados da deliberação”. A resposta do professor conta como uma resposta à pergunta 

“qual o significado do art. 286 da Lei 6.404/76?”, mas não necessariamente responde à 

pergunta do aluno. Ela só é satisfatória para alguém que acredite que o direito das 

sociedades anônimas brasileiro corresponde ao texto da Lei 6.404/76, interpretado de uma 

determinada maneira. No entanto, essa não é uma constatação trivial. Ela adota premissas 

acerca do que é o direito e também pressupõe uma abordagem sobre como interpretar 

corretamente textos jurídicos. Um aluno insatisfeito com a teoria do direito pressuposta 

pelo professor pode então perguntar “mas o direito brasileiro se resume apenas ao texto da 

Lei 6.404/76?”. Outro aluno, insatisfeito com a teoria da interpretação implícita, poderia 

perguntar: “professor, mas o texto da Lei 6.404/76 deve ser interpretado nesse sentido tão 

literal?”. Nesse caso, o professor precisa expor suas premissas mais abstratas, a não ser que 

responda algo como: “vocês estão aqui para aprender direito comercial. Deixem essas 

bobagens para a aula de filosofia.” Mesmo assim, essa resposta não mudaria o fato de que 

o professor utilizou algumas premissas para formular a sua resposta. 

Imagine agora que, no semestre seguinte, um outro professor assuma a cadeira. Os 

alunos do semestre anterior, ainda insatisfeitos, o procuram para saber o que tem a dizer 

sobre o assunto. Ele responde: “embora o texto do art. 286 da Lei 6.404/76 indique que o 

prazo seja contado da deliberação, há jurisprudência no sentido de que o prazo deve ser 

contado da publicação da ata”. A resposta do novo professor conta como uma resposta à 

pergunta “como os tribunais têm decidido os casos de prescrição no direito societário 

brasileiro?”, mas só faz sentido como resposta à pergunta dos alunos se assumirmos, como 

premissa, que o direito é aquilo que os tribunais decidem. Essa também não é uma 

afirmação banal – pressupõe alguma teoria do direito. Um aluno insatisfeito com a teoria 

do direito pressuposta pelo novo professor pode então perguntar “mas os tribunais estão 

certos em decidir assim?”. 

Os exemplos de sala de aula podem dar a entender que o tipo de pergunta que 

escolhi tem uma relevância meramente acadêmica. Vamos pensar, então, no exemplo do 

advogado. O pedido de um parecer jurídico sobre uma pergunta teórica, como a do prazo 

prescricional, geralmente tem alguma motivação prática. Às vezes, o cliente quer de fato 
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saber as suas chances de êxito ou derrota nos tribunais. Nesse caso, seria melhor formular a 

consulta de maneira diferente: “quais as chances de êxito da tese X nos tribunais A, B e 

C?” No entanto, mesmo com motivações práticas, muitas vezes o que o cliente quer saber é 

a resposta a uma pergunta teórica. Imagine que o cliente queira convencer o tribunal sobre 

uma tese nova: sua consulta não envolveria uma pergunta teórica sobre o conteúdo do 

direito?  

Uma alternativa seria a pergunta “como um juiz deve decidir um caso X no direito 

societário brasileiro sob as circunstâncias A, B e C?” No entanto, em um parecer jurídico, 

isso dá no mesmo: um advogado precisa pressupor que o juiz deve decidir o caso de 

acordo com o direito brasileiro, e seu parecer precisa enunciar qual a resposta para a 

questão de acordo com o direito brasileiro.  

Apesar de não ser útil para um parecer jurídico, esse tipo de pergunta oferece um 

esclarecimento importante. Julgar um caso não é produzir uma afirmação verdadeira sobre 

o conteúdo do direito. Essa distinção geralmente é útil para a discussão do dever de 

fidelidade dos juízes. O juiz, ao decidir o caso, é um ser humano como qualquer um de nós 

que faz escolhas morais e pode, por razões morais, decidir de maneira contrária ao 

conteúdo do direito. Por si só, essa distinção não torna irrelevante a pergunta teórica sobre 

qual o conteúdo do direito, pois o direito é tratado como um ingrediente necessário para a 

decisão do juiz mesmo no caso em que o direito é afastado. No fundo, ela serve apenas 

para destacar a diferença entre as perguntas: “como o juiz deve decidir o caso, 

raciocinando apenas a partir do direito aplicável a ele” e “como um juiz deve decidir o 

caso, considerando todos os fatores envolvidos?”.25  

No entanto, a distinção adquire outra dimensão se for adotada a perspectiva do 

pragmatismo jurídico26, que nega a própria relevância de uma pergunta teórica sobre o que 

é o direito. Para um pragmatista, o único tipo de pergunta que importa diz respeito a qual 

decisão produzirá os melhores resultados práticos, independentemente de qual seja a 

resposta à questão teórica “o que é o direito”. Os juízes devem tomar suas decisões com o 

olhar dirigido para o futuro. Sob o ponto de vista do pragmatismo, o argumento em torno 

dos direitos das pessoas se justifica apenas na medida em que representa alguma vantagem 
                                                
25 DICKSON, Julie. "Interpretation and Coherence in Legal Reasoning". The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Ed. Edward N. Zalta, Summer 2014 Edition. Disponível em: 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/legal-reas-interpret. Acesso em: 04 jan 2015. 
26 Ver item 2.4 abaixo. 
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prática, tornando as coisas melhores. Por trás dessa visão pragmatista, geralmente existe 

uma premissa cética de indeterminação do direito e da moralidade, de acordo com a qual o 

conteúdo do direito é indeterminado.  

Algumas páginas acima, apresentei o exemplo da pergunta sobre o prazo da 

prescrição com o objetivo de estabelecer o pano de fundo comum sob o qual analisarei as 

teorias de Dworkin e Sunstein.27 Até agora, pouco ficou claro nesse sentido. O que 

pretendo, em primeiro lugar, é estabelecer um território comum de ideias entre Cass 

Sunstein e Ronald Dworkin.  

Começo pelo tema da interpretação no direito. No meu exemplo acima, umas das 

perguntas suscitadas foi “qual o significado do art. 286 da Lei 6.404/76?”. Essa não é uma 

pergunta sobre o que é direito, e sim uma pergunta sobre a correta interpretação de um 

texto jurídico. Sua resposta pressupõe uma teoria da interpretação jurídica, i.e., uma teoria 

sobre o que é a interpretação no direito e como ela funciona (e deve funcionar). Entendo 

que as visões de Sunstein e Dworkin sobre a teoria da interpretação jurídica constituem um 

terreno comum entre os autores. Veja-se abaixo os principais pontos comuns: 

(1) Para ambos, o conteúdo do direito só pode ser dado por uma interpretação – i.e, 

a interpretação é o método pelo qual o conteúdo ou significado do direito deve ser 

estabelecido. Essa visão contrasta com a ideia de que às vezes não precisamos da 

interpretação para compreender o significado de algo como uma regra.28  

(2) A interpretação no direito envolve, inevitavelmente, juízos de valor próprios do 

intérprete sobre o conteúdo ou significado em questão, ou, de maneira mais geral, sobre o 

próprio direito e seus propósitos. Como o conteúdo do direito só pode ser dado por uma 

                                                
27 RAZ, Joseph. Storrs Lectures. Yale University, 2013: “we need to avoid thinking of meanings as objects. 
We need to avoid the absurd picture of meanings being things attached to, bundled with the objects which 
have them. This is not the place to debate the nature of meaning. But that much may be helpful: Meanings 
are a special kind of norms indicating that a certain way of understanding their object is appropriate or 
correct”. 
28 Ver, por ex. PATTERSON, Dennis. Wittgenstein on Understanding and Interpretation: Comments on the 
Work of Thomas Morawetz. Philosophical Investigations, Vol. 29, No. 2, April 2006. Disponível no SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=877284. Acesso em 04 jan 2015. “Why does Wittgenstein question the importance 
of interpretation as an explanation of meaning (i.e. how to explain what it is to grasp the meaning of a rule or 
what the rule requires by way of correct action)? His point is that if understanding of an utterance or sign 
were a matter of advancing an interpretation (which is just another utterance or sign), then the interpretation 
itself would require its own interpretation, and so on, infinitely.

 
This argument – the infinite regress 

argument – is not designed to, and should not, move us to a point of frustration or failure. Rather, 
Wittgenstein urges us to rethink the notion that before we can understand an utterance we must first interpret 
it. As he says, “there is a way of grasping a rule which is not an interpretation ...”.  
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interpretação, isso significa que o conteúdo do direito, em alguma medida, depende 

inevitavelmente29 de juízos de valor do intérprete. Essa visão contraria a ideia de que a 

interpretação no direito possa funcionar de maneira neutra30 e, em um nível mais abstrato, 

desafia a ideia de que o conteúdo do direito possa ser estabelecido sem recurso a 

considerações morais. 31  

(3) A própria ideia sobre o que é “interpretação” no direito é, ela mesma, 

interpretativa - no sentido de que é também produto de uma interpretação sujeita aos juízos 

de valor do intérprete. Assim, o conceito de interpretação não é algo dado como uma 

obviedade ou um truísmo32 - precisa ser também defendido com base em razões.  

(4) Apesar de tudo isso, a interpretação no direito não é um “vale tudo”. As 

considerações acima não desqualificam a pretensão de verdade de uma afirmação sobre o 

conteúdo ou significado do direito. A veracidade de uma interpretação deve ser defendida 

com base em argumentos que justifiquem as escolhas interpretativas feitas pelo intérprete, 

entre elas os juízos de valor. Essa visão contrasta com a ideia de que a necessidade do 

recurso aos juízos de valor inevitavelmente cria indeterminação no direito.   

As quatro teses indicadas acima – (i) inevitabilidade da interpretação no direito; (ii) 

inevitabilidade dos juízos de valor na atividade interpretativa; (iii) o caráter interpretativo 

do próprio conceito de interpretação; e (iv) a existência de verdade e objetividade na 

interpretação – constituem aquilo que denomino, neste trabalho, de “interpretativismo 

jurídico genérico”. Como qualquer rótulo teórico, o interpretativismo é um conceito 

controvertido e ambíguo, assumindo distintas definições de acordo com o autor que o 

                                                
29 E não apenas de maneira contingente como sugerem, por exemplo, os positivistas inclusivistas. 
30 Ver a discussão de Sunstein sobre o pensamento de Robert Bork no item 1.3.2 abaixo. 
31 Raz defende que o significado (meaning) do direito depende inevitavelmente de uma interpretação 
inovadora, mas o autor faz uma distinção entre objeto e o significado. Assim, o conteúdo do direito não 
depende de interpretação e pode ser estabelecido sem recurso a considerações morais. No entanto, o seu 
significado depende de uma interpretação inevitavalmente inovadora. A justificada da necessidade de uma 
interpretação inovadora é a indeterminação no direito. Cf. RAZ, Joseph. Storrs Lectures. Yale University, 
2013. “True, I do believe that innovative interpretation is inevitable, and that the inevitability is caused by 
indeterminacy in the law, but that is because it is impossible for the courts to know that the law is 
indeterminate in all cases in which it is. The existence of higher order indeterminacy, that is of cases in which 
it is indeterminate whether the law is determinate or not, make it impossible for the courts always to know 
whether a point of law before them is indeterminate. But the impossibility always to know should not be 
confused with an impossibility ever to know. Often the indeterminacy can be known. And, to repeat, while in 
fact in such cases courts resort to innovative interpretation there is no necessity in that”. 
32 RAZ, Joseph. Storrs Lectures. Yale University, 2013. 
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utiliza33. Desde já, deixo claro que meu objetivo, ao formular essa versão genérica do 

interpretativismo, é apenas e traçar algumas premissas comuns entre Sunstein e Dworkin 

quanto às suas teorias da interpretação jurídica.   

Como se pode ver, o interpretativismo jurídico genérico não oferece nenhuma 

estratégia específica sobre qual a melhor maneira de interpretar o direito. Se pensarmos na 

pergunta “qual o significado do art. 286 da Lei 6.404/76?”, a sua resposta interpretativista 

parece ser, de certa forma, ainda mais enigmática do que parecia no começo deste texto.  

No entanto, o interpretativismo genérico pode ajudar pelo menos com alguns 

esclarecimentos. Ele nos explica a persistência da divergência entre as visões majoritária e 

minoritária mencionadas no meu exemplo do prazo prescricional da lei societária. Se 

adotarmos o interpretativismo genérico, podemos perceber que os defensores das 

diferentes visões sobre a contagem do prazo prescricional são, cada um deles, intérpretes 

da lei societária, todos eles em pé de igualdade – ambos interpretaram a lei, mas defendem 

conclusões diferentes porque alguma coisa aconteceu no processo interpretativo: os 

intérpretes partiram de premissas diferentes sobre qual seria a abordagem correta de 

interpretação. No meio do caminho, possivelmente fizeram juízos de valor diferentes sobre 

o significado do artigo 286 da Lei n. 6.404/1976 e, talvez, sobre o próprio direito como um 

todo.  

Mas isso não quer dizer que, por causa disso, nenhum dos lados está certo. O 

interpretativismo genérico também nos lembra que as afirmações sobre o significado do 

artigo 286 Lei n. 6.404/1976 devem ser tomadas como verdadeiras ou falsas. Portanto, se 

as visões majoritária e minoritária são conflitantes entre si, pelo menos uma delas deve 

estar errada.34 Como saber quem está errado?  

O interpretativismo genérico indica apenas uma luz no fim do túnel: a veracidade 

de uma interpretação deve ser defendida com base nos argumentos corretos, que podem 

também estar certos ou errados. O critério de correção não é dado pelo interpretativismo 

                                                
33 Ver, a título de exemplo, STAVROPOULOS, Nicos. "Legal Interpretivism", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2014 Edition), Ed. Edward N. Zalta, 
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/law-interpretivist/>. MOORE, Michael S. The 
Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse? Stanford Law Review, Vol. 41, No. 4 (Apr., 
1989), pp. 871-957. WEST, Robin. "Are There Nothing But Texts in This Class? Interpreting the Interpretive 
Turns in Legal Thought". In: Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 269, 2000. 
Disponível em:  http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/269. Acesso em 03 jan 2015. 
34 Não se descarta que ambas podem estar erradas. 



 22 

genérico, mas na ausência de um critério, o interpretativismo genérico se reduz a um 

simples pragmatismo. O interpretativismo Dworkiniano estabelece um critério de correção 

específico: a argumentação moral. Sunstein, portanto, pode ser lido como um Dworkiniano 

caso o seu critério de correção também seja (ainda que sua teoria moral não seja idêntica).  

No capítulo I, pretendo detalhar a obra de Sunstein. Nesta etapa, procurarei 

analisar, de maneira cronológica, os pontos metodológicos de interpretação jurídica 

encontrados nos principais textos sobre regulação e direito constitucional produzidos pelo 

autor. O fio condutor dessa etapa é identificar os pressupostos metodológicos na teoria da 

interpretação jurídica proposta por Sunstein e, ao longo do caminho, encontrar pistas sobre 

a leitura mais adequada de sua obra.  

Ao passo que Dworkin colocou o centro de suas preocupações no esclarecimento 

dos desacordos entre os participantes da prática jurídica, Sunstein passou a buscar 

explicações para os consensos possíveis em situações de conflito politico, especialmente 

por meio daquilo que chama de “acordos não completamente teorizados”. 35  

O argumento dos “acordos não completamente teorizados” consiste em defender 

que pessoas com inclinações teóricas bastante distintas podem conseguir chegar em um 

acordo sobre o que fazer em um caso específico, desde que (i) concordem, ainda que por 

razões diferentes, que as consequências da decisão são boas; e (ii) resolvam “baixar a 

bola”, i.e., deixar em suspenso uma teorização completa sobre as razões mais abstratas que 

as levam a tomar tal decisão.36  

Essa forma de abordar o problema do conflito político, mediante uma estratégia 

conciliadora baseada em um “silêncio construtivo”, evidencia que o autor passou a 

desconfiar – ainda mais do que nos seus primeiros trabalhos – das teorias muito abstratas 

que tenham a pretensão de ser unitárias, coerentes e abrangentes. Em vez de integridade 

(conceito pelo qual Sunstein tinha alguma simpatia em seus primeiros trabalhos), o mote 

                                                
35 Em Justice in Robes, Dworkin sustenta que Sunstein foi se convertendo aos poucos a se tornar um 
antiteórico, DWORKIN, Ronald, Justice in Robes, Cambridge, Harvard University Press, 2006, pp. 66 e 272-
273. 
36 SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York, Oxford University Press, 1996, 
p. 35-62. 
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de Sunstein é a humildade, sintetizado pela seguinte frase de Learned Hand: “o espírito da 

liberdade é um espírito que não tem muita certeza de que está certo”.37 

Essa premissa mais básica fica evidente no conjunto da obra do autor: após a 

análise de seus livros e artigos em teoria do direito e direito constitucional. Sunstein 

defende uma abordagem interpretativa que ele chama de “minimalismo judicial”38 e, em 

outros momentos,39-40 discute as bases de uma versão do formalismo jurídico41 ao estilo de 

Frederick Schauer,42 baseada em razões institucionais43. Por trás dessas propostas, há um 

                                                
37 LEARNED HAND, Billings. The Spirit of Liberty: Papers and Addresses of Learned Hand. New York: 
Irving Dilliard, 1952, p. 190: "The Spirit of liberty is the spirit which is not too sure that it is right." 
38 De acordo com o “minimalismo judicial”, os juízes devem sempre tomar pequenos passos e firmar os já 
mencionados “acordos não completamente teorizados”. Na terminologia de Sunstein, as decisões devem ser 
(i) estritas (narrow), no sentido de que seu conteúdo deve restringir-se ao suficiente para regular apenas o 
caso em disputa, em contraste com decisões amplas (wide) que impactariam outros casos que não são objeto 
da divergência; e (ii) rasas (shallow), no sentido de que devem evitar questões de princípio muito abstratas, 
em contraste com decisões profundas (deep) que teorizam suas razões até o limite.  SUNSTEIN, Cass R., 
One Case at a Time, Judicial Minimalism on the Supreme Court, Harvard University Press, 1999, entre 
outras obras.  
39 SUNSTEIN, Cass. “Must Formalism be Defended Empirically?”, 66 U. CHI. L. REV. 636 1999.  
40 SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian, “Interpretation and Institutions”, 101 MICH. L. REV. 885, 
2002-2003: “We suggest that a formalist or textualist approach to statutes might be most plausibly defended, 
not by controversial claims about the Constitution or implausible claims about meaning, but through a 
suggestion that this approach might produce the most sensible system of law, given the institutions that we 
actually have. We are confident that the standard defenses of formalism based on first principles are very 
weak; the same can be said for many of the standard challenges to formalism, also based on first principles. 
We also urge that even if courts should follow the ordinary meaning of text, it is reasonable to suggest that 
administrative agencies need not, in part because agencies are specialists rather than generalists. Compared to 
courts, agencies are likely to have a good sense of whether a departure from formalism will seriously damage 
a regulatory scheme; hence it is appropriate to allow agencies a higher degree of interpretive flexibility.”  
41 SUNSTEIN, Cass R. “Must Formalism be Defended Empirically?”, 66 U. CHI. L. REV. 636 1999, p. 3-4. 
Esse tipo de formalismo implica três compromissos: (i) com o cumprimento de todas as formalidades legais 
aplicáveis (ainda que não façam sentido no caso específico); (ii) com a limitação do direito às regras – rule-
bound law (ainda que a aplicação da regra faça pouco sentido no caso particular); e (iii) com a limitação da 
discricionariedade dos juízes em casos particulares. Assim entendido, o formalismo é uma tentativa de tornar 
o direito (i) autônomo, no sentido de que o direito não dependerá de valores morais e políticos de 
determinados juízes; e (ii) dedutivo, no sentido de que os juízes decidirão os casos mecanicamente com base 
na lei preexistente, sem exercer um poder discricionário em casos particulares. O formalismo, portanto, é um 
modelo de interpretação voltado ao texto da lei pertinente, que exclui ou minimiza fontes extratextuais. Ele 
tende a favorecer participações judiciais que tomam a forma de regras amplas (wide), em vez de decisões 
estritas (narrow) em litígios particulares.  
42  Schauer reconhece que as regras são potencialmente sobre ou subinclusivas em relação às suas 
considerações subjacentes, ou seja, as regras podem abranger mais ou menos situações do que deveriam 
abranger caso fosse examinada a sua intencionalidade. Um exemplo clássico de regra sobreinclusiva é a regra 
da Bolonha medieval que proibia que fosse derramado sangue nas ruas. O propósito da regra era reprimir os 
duelos, mas o seu texto abrangeria a situação de um médico que, ao socorrer um homem que teve um colapso 
na rua, causou o derramamento do seu sangue – situação esta nitidamente não abrangida pela 
intencionalidade subjacente à regra. Mesmo assim, Schauer sustenta que, via de regra, não se deve deixar de 
aplicar uma regra sempre que ela aponte para o resultado errado. Para ele, na maioria das vezes, faz sentido a 
escolha de aplicar a regra formal, mesmo com as suas falhas (de sobre e subinclusão). Isso porque o método 
formalista, se visto globalmente, seria mais apto a gerar resultados positivos do que um método alternativo, 
no qual as pessoas responsáveis pela tomada de decisões têm a prerrogativa de avaliar caso a caso as 
considerações subjacentes de todas as regras. Essa abordagem, portanto, sugere que a teoria da interpretação 
jurídica deve abrir mão da estratégia de se examinar as intencionalidades das normas caso a caso em favor de 
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fio condutor: a busca por uma solução que permita ao intérprete usar o mínimo possível de 

teorias abstratas complexas e mesmo assim produzir interpretações sensatas.  

O que justifica a procura por essa alternativa sub-ótima são as questões empíricas 

de capacidade institucional, tais como: (i) custos de decisão; (ii) riscos de erro e custos de 

erro; (iii) limitações cognitivas, racionalidade limitada e consequências não planejadas; 

(iv) problemas democráticos de representatividade e isolamento dos juízes; (v) a falta de 

capacidade de processar os efeitos sistêmicos de suas decisões no ambiente institucional, 

entre outras questões. 

Essas questões suscitam desafios. Como estabelecer a teoria da interpretação 

correta no contexto em que as capacidades institucionais importam? Sunstein apresenta o 

argumento da contingência: a correta teoria a ser adotada em um dado caso deve ser 

sempre contingente, de acordo com a configuração institucional verificada no contexto em 

que o intérprete se insere. Por exemplo, em um mundo onde as leis são ruins e juízes são 

excelentes, a teoria de Dworkin pode ser a correta. Já em outro mundo onde o sentido 

original literal publicamente aceito das leis fosse excelente, a teoria correta seria a de 

Antonin Scalia.44 Para esse tipo de avaliação, sem dúvida a análise empírica importa. Mas 

ela não prescinde de uma análise qualitativa – como saber quem é bom, sem um critério 

sobre o que é bom? Essa discussão nos leva ao ponto central do debate: existe, para 

Sunstein, algum critério de correção?  

No capítulo II, serão expostas algumas das premissas centrais da teoria do direito 

de Dworkin. Neste passo, em primeiro lugar, pretendo recapitular alguns pontos para 

indicar como a teoria do direito de Dworkiniana comporta – sem concessões 

metodológicas – considerações sobre capacidades institucionais dos intérpretes.  

Em primeiro lugar, mostrarei que Dworkin desenvolveu sua teoria do direito a 

partir de uma crítica ao positivismo jurídico, segundo a qual esta corrente não explica os 

denominados “desacordos teóricos” no direito. Dworkin, portanto, formula uma teoria com 

o objetivo de sanar essa falha e explicar esses desacordos.  

                                                                                                                                              
uma estratégia sub-ótima (second-best) que forneça mais segurança jurídica ao sistema como um todo. 
SCHAUER, Frederick. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making 
in Law and in Life, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
43 SUNSTEIN, Cass R. “Must Formalism be Defended Empirically?”, 66 U. CHI. L. REV. 636 1999. 
44 Esse argumento é repetido em várias obras de Sunstein. Ver, por exemplo, SUNSTEIN, Cass R., A 
Constitution of Many Minds, p. 23-6.  
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A proposta de Dworkin é a seguinte: a prática jurídica é interpretativa. No contexto 

em que os participantes dessa prática discutem sobre o que o direito exige, proíbe ou 

permite em um determinado caso, o intérprete necessariamente atribui ao direito aquilo que 

Dworkin chama de “point”, i.e., o propósito, a intencionalidade, o sentido ou ponto 

necessariamente valorativo.45 Assim, o conteúdo do direito (i.e., aquilo que o direito exige, 

proíbe ou permite) só pode ser estabelecido por meio de uma abordagem necessariamente 

valorativa, não podendo ser descrito de maneira neutra em relação a valores. O “point” 

atribuído pelo intérprete pressupõe alguma hipótese política que justifique porque a prática 

jurídica é valiosa e deve ser levada adiante.  

Com o desenvolvimento da obra de Dworkin, sua proposta metodológica adquire 

uma dimensão maior. Dworkin pretende não só melhorar a nossa compreensão sobre o que 

fazemos quando nos engajamos na prática jurídica, mas também sobre o que os teóricos do 

direito fazem quando se engajam na produção de teorias destinadas a explicar o conceito 

de direito.46 Essa discussão envolve não apenas avaliar os propósitos da prática jurídica, 

mas os propósitos da prática de teorizar sobre o direito. Para Dworkin, a produção teórica 

também envolve juízos de valor dos intérpretes acerca do “conceito de direito”.  

Além disso, Dworkin defende a possibilidade de objetividade nos juízos de valor 

que fazemos sobre questões morais. Conforme será visto, essa análise é necessária para 

sustentar a plausibilidade do interpretativismo Dworkiniano, cujo critério de correção se 

baseia na argumentação moral. Sem objetividade nesse campo, não há como defender a 

determinação no direito.  

Em um nível de discussão menos abstrato, Dworkin apresenta três concepções 

interpretativas de direito: o convencionalismo jurídico, o pragmatismo jurídico e o direito 

como integridade. Para tanto, estabelece um “point” genérico para o direito, que seria 

                                                
45 A tradução do termo “point” para a língua portuguesa é objeto de discussão. Vale aqui apontar que o Prof. 
Ronaldo Porto Macedo Jr. muitas vezes prefere não traduzi-la, tendo em vista o seu significado específico no 
contexto da obra de Dworkin. Quando a traduz, geralmente a utiliza o termo “intencionalidade”, com o 
complemento que que essa intencionalidade é sempre valorativa. O Prof. José Reinaldo da Lima Lopes, em 
minha banca de qualificação, sugeriu que “point” deveria ser traduzido como “sentido”, que é também a 
mesma escolha de Jefferson Luiz Camargo na traduçao de O Império do Direito (DWORKIN, Ronald. O 
Império do Direito. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999). O termo também 
poderia ser traduzido como “propósito”, mas em todos os casos é cabível o complemento de que se trata de 
algo valorativo. Em Justice for Hedgehogs, Dworkin usa a expressão “package of purposes” para se referir à 
mesma ideia (ver p. 131). Com o único objetivo de indicar precisamente quanto estou falando do chamado 
“point” Dworkiniano, optei por usar apenas “point”. 
46 Ver Introdução de Dworkin em Justice in Robes. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 1-35. 
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justificar a coerção estatal. Assim entendido, o direito de uma comunidade é o sistema de 

direitos e responsabilidades que respondem a esse complexo problema: autorizam a 

coerção porque decorrem de decisões políticas anteriores do tipo adequado.   

Cada uma dessas três concepções interpretativas mais específicas de direito 

fornecem justificativas para o elo entre direito e coerção explicando (ou negando, 

conforme o caso) a exigência de que o poder estatal atue somente em conformidade com os 

direitos e responsabilidades decorrentes de decisões anteriores.47 

O convencionalismo jurídico é uma releitura Dworkiniana do positivismo jurídico. 

Aqui, o positivismo deixa de ser uma teoria descritiva e neutra sobre o que é o direito e é 

traduzido para o interpretativismo Dworkiniano, sob a premissa (valorativa) de que o elo 

entre direito e coerção se justifica apenas por respeito as valores de segurança e 

previsibilidade.   

O pragmatismo jurídico, segundo Dworkin, é uma posição que nega a existência de 

direitos baseados em decisões políticas passadas e encoraja os juízes a julgarem de modo a 

produzir decisões que funcionem (i.e, que produzam boas consequências). O pragmatismo 

rejeita qualquer teorização mais completa sobre os direitos e sua justificação moral porque 

tal teorização é irrelevante para saber quais decisões funcionarão – nesse sentido, 

importam mais os dados empíricos, estes sim aptos a guiar melhor a busca por boas 

consequências.48 

Após criticar essas concepções interpretativas, Dworkin propõe sua própria 

concepção de direito, o “direito como integridade” e, mais especificamente, a teoria da 

adjudicação (adjudication) que dela decorre. Segundo esta, os juízes devem ver e aplicar o 

direito atendendo a uma coerência de princípio. Isso significa, por um lado, reconhecer que 

decisões passadas são vinculantes, mas também que as autoridades devem conceber o 

direito como um todo (em vez de um conjunto de decisões específicas tomadas uma a 

uma),49 de forma que este expresse uma visão unitária e abrangente de justiça.50 Em outras 

palavras: as autoridades, ao julgarem um caso, devem fazer uma avaliação de coerência, de 

                                                
47 Ver o Capítulo 3 da obra de Dworkin Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 87-
113. 
48 Ver o Capítulo 5 da obra Law’s Empire, p. 151-175. 
49 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 167.  
50 Idem. Ibidem, p. 134 (sobre a coerência de princípio). 



 27 

forma que a decisão a ser tomada seja coerente não só com as decisões institucionais 

passadas, mas também com os princípios morais que justificam tais decisões.  

Em seguida, me dedico a avaliar se a teoria de Dworkin é aberta a eventuais 

considerações sobre questões empíricas envolvidas, entre elas as questões de capacidades 

institucionais dos juízes na tarefa de julgar com base em avaliações de coerência e 

princípios morais que justificam tais decisões. A aposta é que sim, considerando que o 

próprio trabalho de Dworkin na filosofia política indica sua capacidade de fazer ajustes 

teóricos em função de dados do mundo real.51 

No capítulo III, pretendo detalhar os pontos de confronto direto entre Sunstein e 

Dworkin. Começo pelo debate publicado no Arizona State Law Journal em 1999, que se 

inicia com o ataque de Dworkin a Sunstein em Elogio à Teoria.  Em seguida, analiso a 

réplica de Sunstein, que faz expressamente algumas concessões Dworkinianas, mas reitera 

que as divergências empíricas e institucionais permanecem. A tréplica de Dworkin 

reconhece espaço, em seu trabalho, para considerações empíricas do tipo sugerido por 

Sunstein, mas aponta alguns problemas na proposta de autolimitação dos juízes com base 

em questões de capacidade institucional.  

Após sintetizar os principais pontos abordados no debate, prestarei a minha 

contribuição ao assunto. A leitura do conjunto da obra de Sunstein indica que o todo o seu 

trabalho foi, de fato, animado pelo espírito da liberdade de Learned Hand: um espírito que 

não tem muita certeza de que está certo. A sua obra indica também que, no fundo, o autor 

não discorda das premissas teóricas Dworkinianas: precisa apenas assumi-las com mais 

vigor. Sunstein parece levar a sério a ideia Dworkiniana de que a incerteza – no direito e 

na moralidade – não significa indeterminação. Respostas certas existem, mesmo quando 

não temos certeza sobre quais são elas. O desafio de Sunstein, lido como um Dworkiniano, 

é tentar produzir decisões corretas num mar de incertezas.  

Os argumentos de Sunstein, assim entendidos, possuem uma atratividade 

indiscutível – eles nos chamam a atenção para o fato de que os juízes do mundo real 

enfrentam muitas dificuldades: (i) precisam tomar decisões importantes em tempo recorde; 

(ii) não têm tempo disponível para estudar filosofia; (iii) não são necessariamente pessoas 
                                                
51 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: A teoria e a prática da igualdade. Jussara Simões (trad.). São 
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 221-39. GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Luís Carlos Borges (trad.). Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 48-49. 
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brilhantes; (iv) precisam decidir sobre uma multiplicidade de assuntos, muitos deles de alta 

complexidade; (v) muitas vezes não podem contar com bons advogados no litígio para 

facilitar o reconhecimento dos pontos centrais do caso, e assim por diante. Mas esses 

argumentos realmente exigem uma mudança na teoria de Dworkin? A aposta é que os 

autores podem ser lidos de maneira complementar, sem prejuízos ao interpretativismo 

Dworkiniano, que é compatível com considerações institucionais. 

A leitura Dworkiniana, no entanto, também expõe uma posição paradoxal ao 

recomendar um regime para os juízes baseado em uma hipotética incapacidade destes em 

compreender posições filosóficas complexas, cuja própria base é uma posição filosófica 

complexa. Dworkin duvida que Sunstein espere que esse argumento seja aceito de pronto 

pelos juízes: Sunstein deve pensar que os juízes são capazes, pelo menos, de chegar 

sozinhos a essa conclusão por méritos próprios. Para Dworkin, isso é como sugerir a 

alguém o seguinte: “escale o Monte Everest para chegar ao topo e perceber que não é bom 

em escaladas”.  

Mesmo assim, a leitura complementar dos autores pode ser proveitosa na medida 

em que convida os profissionais do direito à autorreflexão sobre as próprias ambições 

intelectuais dentro dos papéis que exercem, sem deixá-los esquecer que essas ambições 

intelectuais são inafastáveis. Ela também nos convoca a examinar opiniões contrárias com 

respeito e consideração, mas nos lembra que se as opiniões são divergentes, alguém deve 

estar errado. Por fim, e talvez mais importante, também nos faz perceber que as questões 

de capacidade institucional, embora relevantes para a interpretação, são de maior 

relevância para a formatação institucional propriamente dita: processos de seleção de 

juízes, constituição de câmaras de julgamento especializadas em determinados assuntos, 

desenho de planos de carreira, programas de cursos de especialização e assim por diante. 

Dessa forma, um correto entendimento sobre o que é interpretação (um conceito 

interpretativo do começo ao fim (all the way down), como sugerem Dworkin e Sunstein, 

pode ser proveitoso para que teóricos preocupados com questões de capacidade 

institucional apresentem propostas de melhorias a instituições deficientes.  
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1. CASS SUNSTEIN 

“In a famous essay, the historian and philosopher Isaiah Berlin 
made a distinction between thinkers who are hedgehogs and those 
who are foxes. He borrowed this from a saying by an ancient 
Greek poet, the fox knows many things, but the hedgehog knows 
one big thing. At first glance, Mr. Sunstein would appear to be a 
fox given the volume and variety of his writings. But looking more 
closely, you can see that he is also a hedgehog. […] There is one 
big idea, the hedgehog, that animates virtually all of his diverse 
work. It is the idea that we will be better off when we take into 
account different viewpoints and let evidence guide our 
decisions.”  
 
- Amy Klobuchar52 

 

 Seis Teses sobre Interpretação  1.1.

Começo a análise da obra de Cass Sunstein a partir de um pequeno artigo intitulado 

‘Seis Teses sobre Interpretação’ (Six Theses on Interpretation), publicado em 1989.53 Esse 

artigo é um dos primeiros sobre interpretação jurídica publicados pelo autor e contém uma 

breve síntese das questões metodológicas que Sunstein explorará posteriormente. Fez parte 

de um simpósio de interpretação constitucional realizada em um encontro da Associação 

de Faculdades de Direito Americanas (Association of American Law Schools - AALS) em 

Miami, cujo tema – posto por Larry Alexander54 – foi o dilema entre (i) de um lado, as 

                                                
52 Sabatina de Sunstein no Congresso (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs of United 
States Senate) para nomeação ao cargo de Administrator, Office of Information and Regulatory Affairs, 
Office of Management and Budget, 12 de maio de 2009. 
53  SUNSTEIN, Cass. R. Six Theses on Interpretation. In: Constitutional Commentary. University of 
Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, 1989, p. 91-96. Disponível no University of Minnesota Digital 
Conservancy, <http://hdl.handle.net/11299/165127>. Acesso em: 03 jan 2015. 
54 O dilema foi assim colocado por Larry Alexander: “Many argue that the Constitution has served us well 
for 200 years because, in addition to its content, which many other countries have copied and even improved 
upon, it is treated as “hard law”, that is, as law in the ordinary sense. Put differently, the Constitution is 
treated as ordinary law in that its text is treated like any other legal text and interpreted through a 
methodology that, like the methodology used to interpret a stop sign, often makes possible agreement on its 
meaning among adherents of different political/moral philosophies. The problem with the Constitution 
interpreted through such a methodology is that the Constitution turns out to be imperfect from the point of 
view of practically anyone’s political and moral ideals. It permits – and may even require – considerable 
injustice and imprudence. But if that is so, then one wonders how the Constitution can be regarded as 
authoritative. Seeking to preserve the Constitution's authority, many have repudiated methodologies of 
constitutional interpretation associated with ordinary legal texts - with “hard law”. They have argued instead 
that we “interpret” the Constitution by looking to the most general, abstract purposes behind it, or by treating 
it as a collection of "contested concepts," or by rejecting reliance on the text or its framers entirely. The 
Constitution will become perfectible and authoritative because it will become identical with correct political 
and moral ideals (those held by the proponent of this approach). Moreover, many of those in the perfectionist 
camp reject as ultimately impossible the interpretive methodologies of hard law. Relying upon Continental 
deconstructionists or upon Wittgensteinian critiques of rule-following, they deny that the hard law 
methodologies can ever succeed in constraining the politicaVmoral choices of the present decisionmaker, 
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teorias da interpretação que concebem a Constituição como uma “lei rígida” (Constitution 

as hard law), a ser interpretada tal como interpretamos leis ordinárias; e (ii) de outro lado, 

as teorias “perfeccionistas”, que defendem que a Constituição deve ser interpretada da 

melhor maneira possível (i.e., de maneira consistente com os valores políticos corretos, de 

acordo com a visão do intérprete), ainda que isso exija alguma flexibilização do texto 

constitucional. 55 

Nesse artigo, o objetivo de Sunstein é dissolver o dilema posto por Larry 

Alexander. O artigo é dividido em duas partes: primeiro, Sunstein dá um exemplo de um 

caso constitucional e, em seguida, apresenta rapidamente seis teses sobre interpretação. 

O caso em questão é Griswold v. Connecticut, no qual a Suprema Corte declarou a 

inconstitucionalidade de uma lei estadual que proibia a distribuição e o uso de 

contraceptivos, reconhecendo um direito constitucional à privacidade. Sunstein afirma que, 

apesar do acerto da decisão, o caso seria melhor compreendido como um caso de 

inconstitucionalidade por discriminação de gênero, pois a vedação ao uso de 

                                                                                                                                              
even if the prior decision to be interpreted is the decisionmaker's own decision and occurred in the immediate 
past. Interpreting a prior decision is always a matter of political/moral choice. Hard law is a theoretical 
impossibility. Those who regard the Constitution as hard law to be interpreted as is other hard law respond 
that the perfectionists' methodology, by undermining the hard law view of the Constitution, undermines the 
Constitution's efficacy. For the perfectionists, the Constitution amounts to no more than the redundant 
entreaty to do what's just, good, and wise. But law that is "interpreted" so that it is always just, good, and 
wise--perfect-in the eyes of the interpreter fails to fulfill the moral role that makes law valuable. That role is 
to decide and settle, at least temporarily, what is just, good, and right, even if the decision is viewed by some 
as incorrect. Law cannot do this - cannot be "law" - if its "meaning" is always treated by it various 
interpreters as what is really just, good, and right in their eyes. In other words, law cannot fulfill the moral 
function signified by the notion of “a society of laws, not of men”, if its interpretive methodology leaves it 
unsettled to the extent that political and moral debates remain unsettled.” (ALEXANDER, Larry. The 
Constitution as Law. Constitutional Commentary, University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, 
1989, p. 103-104). 
55 Os artigos, incluindo o de Sunstein, estão reunidos no volume 6 da revista Constitutional Commentary, 
publicada no inverno de 1989. Ver, entre outros; BALKIN, J. M. The Rule of Law as a Source of 
Constitutional Change. Constitutional Commentary, University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, 
p. 21-27; CHEMERINSKY, Erwin. The Constitution is Not ‘Hard Law’: The Bork Rejection and the Future 
of Constitution Jurisprudence”. Constitutional Commentary, University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, 
winter, pp. 29-38; KAY, Richard S. Original Intentions, Standard Meanings, and the Legal Character of the 
Constitution. Constitutional Commentary, University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, p. 39-50; 
MOORE, Michael S. The Constitution as Hard Law. Constitutional Commentary, University of Minnesota 
Law School, n. 1, v. 6, winter, p. 51-67; SCHAUER, Frederick. Rule, The Rule of Law, and the Constitution. 
Constitutional Commentary. University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, p. 69-85; 
SCHWARZSCHILD, Maimon. Hard Law and Mandate for Justice. Constitutional Commentary, University 
of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, p. 87-90; TUSH NET, Mark. The Constitution as Law. 
Constitutional Commentary, University of Minnesota Law School, n. 1, v. 6, winter, ps. 97-101. 
ALEXANDER, Larry. The Constitution as Law. Constitutional Commentary, University of Minnesota Law 
School, n. 1, v. 6, winter, 1989, pp. 103-113. 
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contraceptivos afetava muito mais diretamente as mulheres do que os homens.56 Em outras 

palavras, a decisão foi correta, mas os fundamentos, errados.  

Ao oferecer um novo argumento em defesa da inconstitucionalidade da proibição 

aos contraceptivos (e, ao mesmo tempo, rejeitar o argumento que baseou a decisão 

proferida em Griswold v. Connecticut), Sunstein pretende ilustrar como o processo de 

interpretação constitucional é sempre baseado em argumentos, cuja correção depende, 

fundamentalmente, das razões oferecidas para defendê-los. Isso o leva a formular as 

seguintes seis teses sobre interpretação:57   

 (1) A proclamada disputa entre o “perfeccionismo” constitucional  e  as 

abordagens de “lei rígida” (hard law) se baseia em confusões que podem ser esclarecidas 

quando prestamos atenção aos argumentos constitucionais reais. Seria um grande erro 

sugerir que o tipo de argumento oferecido no exemplo acima deixa a interpretação 

constitucional totalmente aberta às preferências pessoais do intérprete. A aceitação (ou 

rejeição) de qualquer argumento oferecido dependerá das razões oferecidas em seu favor, e 

tais razões envolvem o significado da igualdade constitucional à luz das decisões passadas 

e da concepção adequada do texto constitucional. Colocar essa situação como um dilema 

entre “lei rígida” e preferências pessoais descreve mal o processo.58 

(2) Há pouca diferença entre lei no sentido comum e direito constitucional, em 

termos de metodologia interpretativa. As fontes de argumentação jurídica são as mesmas 

em ambos os casos, em termos gerais. Há diferenças, tais como as restrições institucionais 

dos tribunais e o papel desempenhado pelo precedente de acordo com o tipo de caso, mas 

não há nenhuma ruptura drástica.59 

(3) A tese da “indeterminação” concebe mal o processo de argumentação 

constitucional (e de argumentação jurídica em geral). Costuma-se dizer, a título de crítica 

às abordagens interpretativas do direito, que, quando algo depende de juízos de valor, 

ninguém pode estar certo ou errado.60 Mas essa ideia se baseia em noções cruamente 

                                                
56 SUNSTEIN, Cass. R. Six Theses on Interpretation, p. 91-94. 
57 As teses abaixo estão praticamente traduzidas ipsis literis. 
58 SUNSTEIN, Cass. R. Six Theses on Interpretation, p. 94-95. 
59 Idem. Ibidem, p. 95. 
60 Neste pequeno artigo, Sunstein não entra em detalhes sobre o que entende por tese da indeterminação. Em 
termos gerais, seria a tese que afirma que se algo depende de juízos de valor, não há como determinar quem 
está certo (all bets are off). No entanto, esse é um ponto que sera explorado em trabalhos futuros. Ver itens 
1.2.2 e 1.3.2 deste trabalho.  
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positivistas. Quando Sunstein afirma que o seu argumento sobre Griswold v. Connecticut é 

correto, ele não nega que o seu argumento depende, em parte, de juízos de valor. Mas isso 

não é, em qualquer sentido, uma mera afirmação de preferência pessoal. Se o argumento 

estiver errado, isso deve ser em razão de outro argumento constitucional e essa é uma 

questão que deve ser discutida.61 

(4) As analogias com a interpretação na teologia, na literatura e na filosofia 

oferecem uma contribuição apenas limitada. Há grandes diferenças entre a interpretação 

jurídica, por um lado, e interpretação religiosa, crítica literária, e argumento moral, por 

outro lado. Em alguns aspectos, essas analogias podem ser esclarecedoras, mas as questões 

relacionadas às práticas interpretativas não devem ser pensadas em abstrato. A natureza 

adequada da interpretação está ligada às finalidades para as quais se dirige a prática 

interpretativa. O direito é coercitivo; juízes federais não são eleitos; algumas fontes de 

interpretação jurídica são permitidas e outras não o são; a Suprema Corte funciona em uma 

sociedade altamente pluralista; as decisões do Tribunal têm autoridade; todos esses pontos 

distinguem interpretação jurídica das práticas interpretativas na teologia, na literatura e na 

filosofia.62 

(5) A interpretação jurídica é crítica,63 em vez de convencional, e isso é inevitável. 

É geralmente enganoso ou inútil compreender a interpretação jurídica como um apelo a 

uma comunidade interpretativa ou a entendimentos convencionais sobre o que as palavras 

significam. A comunidade interpretativa é geralmente bastante diversificada. Não há um 

entendimento convencional sobre a violação do direito à igualdade no caso de uma lei que 

proíbe o aborto. Mas Sunstein enfatiza: isso tudo não quer dizer que os juízes estão 

perdidos, à deriva no mar (at sea), ou que não há respostas certas e erradas para as 

questões de interpretação jurídica. E também é importante ressaltar que a correção e 

incorreção será altamente contextual. Os casos de proteção ao direito à privacidade 

levantam questões de direito à igualdade apenas de maneira contingente; esses casos 

poderiam ser analisados de forma bastante diferente em um mundo de igualdade de 

gênero.64 

                                                
61 SUNSTEIN, Cass. R. Six Theses on Interpretation, p. 95. 
62 Idem. Ibidem, p. 96. 
63 A referência à palavra “crítica” é utilizada no sentido de que a interpretação jurídica é avaliativa. 
64 SUNSTEIN, Cass. R. Six Theses on Interpretation, p. 97. 
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(6) É hora de deixar de lado as questões sobre a natureza da interpretação e ir em 

direção ao modo como os argumentos constitucionais funcionam em casos concretos. É 

preciso dirigir a nossa atenção aos argumentos substantivos. 65 

Sunstein termina o artigo com um convite à discussão: os casos de direito à 

privacidade envolvem, na verdade, questões de discriminação. Por que eles não deveriam 

ser entendidos nesses termos? Posteriormente, Sunstein começa a sistematizar suas teses. 

Um artigo do mesmo ano, chamado ‘Intepretando Leis no Estado Regulador’, é o próximo 

a ser examinado.  

 

 Interpretando Leis no Estado Regulador 1.2.

A produção de Cass Sunstein sobre questões metodológicas de teoria do direito 

começa a tomar corpo a partir de artigos sobre interpretação de leis no contexto da 

regulação estatal. O mais significativo é ‘Interpretando Leis no Estado Regulador’ 

(Interpreting Statutes in the Regulatory State), publicado no volume 103 da Harvard Law 

Review, em 1989.66 

Nesse artigo, o ponto de partida de Sunstein é a constatação de que, a partir do 

período do New Deal e da “revolução dos direitos” ocorrida nos EUA nas décadas de 1960 

e 1970, o Estado americano assumiu maiores responsabilidades reguladoras e o volume de 

leis promulgadas aumentou. Para lidar com as novas exigências do Estado regulador, tais 

como a proteção do meio ambiente, dos consumidores, dos trabalhadores e das vítimas de 

discriminação, a prática interpretativa dos tribunais teve de mudar. 

Segundo Sunstein, após um período de antagonismo judicial, algumas decisões dos 

tribunais sinalizaram o esgotamento de teorias da interpretação enraizadas no common law 

do século XIX.67 Os tribunais americanos tornaram-se mais receptivos às leis regulatórias e 

passaram a reconhecer a inadequação dos fundamentos do direito privado para interpretar 

                                                
65 SUNSTEIN, Cass. R., Six Theses on Interpretation, p. 97.  
66 SUNSTEIN, Cass R. Interpreting Statutes in the Regulatory State. 103 Harvard Law Review 405, 452, 
1989. Esse artigo serve de base para diversos trechos importantes – quase idênticos – da obra SUNSTEIN, 
Cass R. After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State. Cambridge: Harvard. University 
Press, 1990 
67  Sunstein cita Switchmen's Union v. National Mediation Bd., 320 U.S. 297 (1943) (rejeitando a 
possibilidade de revisão judicial de uma decisão de uma agência); Gray v. Powell, 314 U.S. 402 (1941) 
(curvando-se à interpretação do direito de uma agência). P. 408-409. 
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o direito público. No entanto, em certos aspectos, a teoria e a prática do direito público 

ainda não superaram os desafios suscitados pelo surgimento do Estado regulador.68 

Um desses aspectos seria a metodologia da interpretação jurídica. Nesse aspecto, 

Sunstein dirige-se ao debate acerca da possibilidade de a interpretação de leis ser objetiva 

ou de algum modo restringida (constrained). Para o autor, os dois polos principais desse 

debate têm sérias falhas.  

Por um lado, as abordagens tradicionais à interpretação de leis – especialmente 

aquela que adota o texto ou o seu “sentido comum” (plain meaning) como o exclusivo ou 

principal guia da interpretação – tornaram-se obsoletas. Apesar de reconhecer algum valor 

em tais abordagens tradicionais,69 Sunstein entende que, a despeito de suas vantagens, 

todas elas fracassaram. O argumento principal é o seguinte: as abordagens tradicionais 

estão baseadas na premissa de que o juiz deve decidir como um “agente” (agent) do 

legislador, que é o “principal” (isto é, o juiz deve implementar, no caso concreto, uma 

decisão já tomada pelo legislador).  

No entanto, essas abordagens tradicionais não conseguem oferecer uma orientação 

completa para que os juízes realmente decidam como “agentes” (agents) do “principal” 

(principal). Na interpretação jurídica, o sentido da lei exige o recurso a normas de pano de 

fundo, que são externas às instruções do “principal” e só podem ser fornecidas pelo 

próprio intérprete, o que inviabiliza qualquer projeto teórico baseado na premissa inicial de 

que os juízes são agentes.  

Por outro lado, os principais críticos das abordagens tradicionais não conseguiram 

produzir uma abordagem alternativa satisfatória.70 Os críticos mais notórios apontam que 

os materiais jurídicos não seriam suficientes para determinar a resposta para determinadas 

                                                
68 RABKIN, J. Judicial Compulsions: How Public Law Distorts Public Policy. .Easterbrook, F. H. Statutes' 
Domains, 5º U. CHI. L. REV. 533, 1983, p. 544-551. Muitas decisões recentes parecem responder a um 
princípio a favor da autonomia privada. Ver, e.g., Independent Fed'n of Flight Attendants v. Zipes, 109 S. Ct. 
2732 (1989); Wards Cove Packing Co. v. Atonio, 109 S. Ct. 2115 (1989); Heckler v. Chaney, 470 U.S. 821 
(1985); Grove City College v. Bell, 465 U.S. 555 (1984); Pennhurst State School & Hosp. v. Halderman, 451 
U.S. I, 24-25 (i98i).  
69 Sunstein considera que a ênfase na primazia do texto é um passo na direção certa. Além disso, considera 
que a estrutura, o propósito, a intenção do legislador e a história, por vezes, também ajudam a esclarecer 
ambiguidades, evitar irracionalidades desnecessárias ou injustiças. 
70 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 410. 
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questões altamente controvertidas (esta seria a tese da indeterminação71) ou que não 

possuem significado fora de um conjunto de convenções que dizem respeito tanto ao que 

os materiais jurídicos significam e como devem ser interpretados (este seria o 

convencionalismo72). Sunstein rejeita a tese da indeterminação, pois essa tese se baseia na 

negação (equivocada) da possibilidade de se fazer escolhas corretas entre os princípios 

interpretativos, pré-detalhado adiante. Pelo mesmo motivo, o autor rejeita também a ideia 

de que o sentido das leis seria fornecido por convenções.73 Por fim, Sunstein critica o uso 

de outras abordagens para resolver disputas legais, baseadas no que o autor chama de 

“normas extratextuais”, a saber: a abordagem que defende a autonomia privada, a 

deferência às interpretações das agências regulatórias e as concepções de leis como 

“acordos”.  

Diante disso, a estratégia de Sunstein é apontar as falhas específicas dos dois polos 

do debate, para, em seguida, identificar um problema principal, comum a ambos os polos. 

Essas críticas específicas serão analisadas no item 1.2.1 a seguir. Desde o início do artigo, 

Sunstein adianta que o problema principal consiste em tratar as leis regulatórias como um 

todo indiferenciado e desprovido de princípios, sem propósitos nítidos e acessíveis.74 Isso 

impossibilita a mediação das divergências ideológicas que estão subjacentes às disputas 

metodológicas e, dessa forma, os debates sobre interpretação jurídica, dentro e fora do 

judiciário, muitas vezes se dissolvem em disputas infrutíferas e obscurecedoras sobre as 

restrições à interpretação fornecidas pela própria linguagem (language “itself”), como se 

tal coisa pudesse ser imaginada. 

Como antídoto para esse problema, Sunstein oferece um argumento metodológico, 

que é analisado no item 1.2.4 a seguir. Em síntese, o ponto de Sunstein é que as leis não 

têm significados pré-interpretativos. Em outras palavras, o processo de interpretação exige 

que os intérpretes recorram a princípios de pano de fundo (background principles) que não 

podem ser encontrados nos atos promulgados pelas autoridades. Desacordos sobre o 

                                                
71 Aqui Sunstein se refere ao Critical Legal Studies e cita os textos de Jerome Frank (Law and the Modern 
Mind. 43. New York: Brentano’s Inc., 1930) e de Roberto Mangabeira Unger (Knowledge and Politics. New 
York: Free. Press, 1975, p. 88-100). 
72 O termo “convencionalismo”, aqui, se reporta a uma teoria do significado – a referência direta é a obra de 
Stanley Fish. Ver, por exemplo, Is there a Text in this Class?. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1980. Não confundir com o Convencionalismo mencionado do Dworkin enquanto uma teoria interpretativa 
do direito.  
73 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 442-443. 
74  Como isso se aplica às teorias purposivits? Apenas na medida em que sao baseadas na visão da agência, 
i.e., de que o juiz deve identificar o proposito estabelecido pelo legislador.  
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sentido de uma lei geralmente são desacordos sobre os princípios de pano de fundo 

(background principles) corretos para interpretar a lei. Portanto, teorias sobre o sentido da 

lei não podem ser separadas das teorias sobre como o Estado regulador funciona e, 

principalmente, sobre como ele deveria funcionar.75 A partir desse argumento, Sunstein 

pretende identificar os princípios de pano de fundo corretos para a interpretação de leis 

(especialmente as leis regulatórias) no contexto do Estado regulador. 

A seguir, pretendo detalhar as críticas feitas por Sunstein aos seus adversários no 

contexto debate metodológico e expor com maior precisão a primeira versão do seu 

argumento metodológico próprio. 

 

 Críticas ao pensamento tradicional 1.2.1.

No capítulo I do artigo, Sunstein examina as teorias que, em sua visão, constituem 

o pensamento tradicional sobre como os tribunais interpretam e devem interpretar a lei: são 

as teorias que se baseiam na premissa de que os tribunais são “agentes” (agents) do poder 

legislativo, que seria o “principal” (principal).  De acordo com essa visão (a “Visão  da 

Agência”), os tribunais devem dizer o que a lei significa considerando a sua linguagem, 

estrutura e história.76 Normas de pano de fundo, considerações políticas, bem como 

quaisquer “fontes externas”, são irrelevantes. A tarefa judicial é discernir e aplicar um 

julgamento já feito por outras pessoas, principalmente os legisladores.77 

A Visão da Agência geralmente é defendida pelos seus adeptos com base em um 

argumento de legitimidade. Em um regime democrático, com legisladores eleitoralmente 

responsáveis e com separação de poderes, o papel dos tribunais é aplicar as decisões 

políticas tomadas pelo poder legislativo. Essa alegação também é sustentada por uma série 
                                                
75 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 503-505. 
76 Essa concepção tem fortes raízes na tradição legal Americana. Ver, e.g., Schoone Paulina's Cargo v. 
United States, I U.S. (7 Cranch) 52, 6o (1812) (Marshall, C.J.) ("In construing these laws, it has been truly 
stated to be the duty of the court to effect the intention of the legislature."). Public Citizen v. United States 
Dep't of Justice, 109 S. Ct. 2558, 2573-74 (1989) (Kennedy, J., declaração de voto convergente); Mallard v. 
United States Dist. Court, iog S. Ct. 1814, i818-i9 (i989); Chan v. Korean Airlines, io9 S. Ct. 1676, 168o-gi 
(i989); Pittston Coal Group v. Sebben, 1o9 S. Ct. 414, 419-21 (1988); McLaughlin v. Richland Shoe Co., 
Xo8 S. Ct. 677, 1681-82 (1988); Immigration & Naturalization Serv. v. Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421, 
452-53 (1987) (Scalia, J., declaração de voto convergente). In Green v. Bock Laundry Mach. Co., 1o9 S. Ct. 
I98I (i989), contudo, todos os nove juízes se recusaram a seguir o significado do texto previsto no dicionário, 
porque isso produziria um resultado absurdo.Ver id. at 1984-85; id. at 1994 (Scalia, J., declaração de voto 
convergente); id. em i995 (Blackmun, J., declaração de voto divergente). S. Ct. at 2565-67 (I989). 
77 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 415. 
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de considerações de ordem prudencial: o uso de fontes externas tende a aumentar a 

discricionariedade judicial, diminuir a atenção legislativa, produzir incerteza e cria o risco 

de os juízes usurparem poderes reservados para os poderes legislativo e executivo. 

Sunstein faz referência a uma frase do juiz Oliver Holmes, da Suprema Corte 

americana, que sintetiza o ponto central da Visão da Agência. Depois de descrever uma lei 

como “tola”, Holmes acrescentou: “se meus concidadãos querem ir para o inferno, eu vou 

ajudá-los. É o meu trabalho.” 

A Visão da Agência pode aparecer em várias formas concorrentes, conforme a 

ênfase dada a cada uma das fontes tradicionais de interpretação, a saber: o texto, a estrutura 

do texto, a finalidade da lei, a intenção do legislador e a história legislativa. Para Sunstein, 

grande parte da história da interpretação jurídica consiste em mudanças e disputas entre as 

várias possíveis fontes de instrução do “principal” ao “agente”, i.e., do legislativo ao 

judiciário. O autor as divide em três grupos: (i) o textualismo; (ii) as abordagens 

contextuais (que se dividem em três subgrupos, conforme será detalhado a seguir); e (iii) à 

Escola do Processo Legal, formada por Henry M. Hart, Jr. e A. Sacks, bem como os seus 

seguidores.  

 

1.2.1.1. Textualismo 

O textualismo, segundo Sunstein, é a teoria que estabelece que o texto da lei é a 

fonte do poder judicial e o único objeto legítimo de preocupação dos juízes. O texto seria, 

portanto, a âncora firme capaz de refrear as disputas ideológicas.78 Sunstein relata que essa 

abordagem estava renascendo em alguns casos julgados à época da publicação do artigo e 

atribui esse renascimento, pelo menos em parte, à insatisfação com outras estratégias 

interpretativas preocupadas com o propósito da lei ou com a racionalidade das decisões. 

Em outras palavras, o textualismo seria uma versão da Visão da Agência segundo a qual o 

texto – ou o seu “sentido comum” (plain meaning) – constituiria a única e exclusiva 

instrução do “principal” ao “agente” (i.e, do legislador ao juiz). Os alvos mais claros de 

                                                
78 SUNSTEIN, Cass. R. “Interpreting Statutes in the Regulatory State”, p. 415-6. 
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Sunstein quanto ao renascimento do textualismo são Frank Easterbrook79 e Antonin 

Scalia80. 

Sunstein reconhece quatro pontos em favor do textualismo. Primeiro, a teoria 

enfatiza uma importante verdade, às vezes subvalorizada: o texto promulgado constitui a 

única fonte de interpretação que passou pelos procedimentos democráticos estabelecidos 

constitucionalmente. Segundo, a preocupação com o texto alinha-se com os objetivos do 

estado de direito, pois os cidadãos têm acesso ao texto e podem organizar sua conduta com 

base nele. Terceiro, o texto de lei geralmente restringe bastante o espaço para desacordos 

sobre o significado da lei. Por fim, a primazia do texto funciona como um alerta para 

                                                
79 Na obra de Easterbrook, podem ser verificados elementos da teoria da escolha pública entre os argumentos 
de justificação do método textualista. Destaque especial é dado ao argumento segundo o qual a legislação é a 
busca de um “meio-termo” (compromise) entre grupos de interesses concorrentes. De acordo com esse 
argumento, o processo legislativo é o resultado da interação entre grupos que defendem interesses distintos, 
por meio da persecução do apoio de legisladores que, por sua vez, estão principalmente preocupados com a 
sua própria reeleição. Esse argumento é utilizado principalmente para rejeitar os métodos de interpretação 
jurídica que se dispõem a identificar a intencionalidade do legislador quando da elaboração de um texto 
jurídico. Segundo Easterbrook, essa abordagem seria falha por se basear na visão de que a legislação seria 
elaborada por um grupo de representantes que trabalham de forma racional tendo em vista o interesse 
público. No entanto, como a legislação refletiria o “meio-termo” alcançado entre interesses bastante 
divergentes, qualquer propósito subjacente que seja definido para além dos termos estabelecidos nos textos 
jurídicos aprovados por meio do processo legislativo seria insatisfatório. Seguindo esse pensamento, um juiz 
excederia o seu papel institucional sempre que tentasse identificar o ‘propósito’ de um texto jurídico: isso 
significaria trair o acordo do “meio-termo”, pois estaria conferindo vantagens desproporcionais a grupos de 
interesse específicos em detrimento de outros. Nesse contexto, o sentido literal do texto – tal como utilizado 
ordinariamente à época de sua elaboração – seria o único elemento objetivo disponível para que o juiz seja o 
mais fiel possível à solução “meio-termo” alcançada. Diante desse argumento, é fácil perceber que, embora a 
teoria proponha que os juízes adotem uma postura que tente ser politicamente neutra, a teoria em si não se 
apresenta politicamente neutra: por meio do respeito à solução “meio-termo”, a teoria também advoga pelo 
respeito às decisões majoritárias que tenham prevalecido no processo legislativo, visto como um processo de 
barganha de interesses. O argumento envolve, portanto, uma teoria política fundada na redução da 
democracia ao majoritarisimo estrito, visão da qual são derivadas concepções da separação de poderes e da 
função do poder judiciário. (EASTERBROOK, F. H., Statutes’ Domains. 50 The University of Chicago Law 
Review 533, 1983; Legal Interpretation and the Power of Interpretation, 7 Harvard Journal of Law and 
Public Policy 87, 1984; Formalism, Functionalism, Ignorance, Judges, 22 Harvard Journal of Law and 
Public Policy 13, 1998; Judges as Honest Agents, 33 Harvard Journal of Law and Public Policy 2010; Legal 
Interpretation, no prelo). 
80 SCALIA, Antonin. Judicial Deference to Administrative Interpretations of Law. Duke Law Journal, v. 
1989, Issue 3, 1989, p. 511-521. (reconhecendo seu textualismo ao detalhar a necessidade de se curvar à 
expertise e “accountability” das agências). O juiz Scalia tem endossado, notavelmente, alguns cânones da 
interpretação. Ver, e.g., Green v. Bock Laundry Mach. Co., 1O9 S. Ct.i98i, 1994 (1989) (Scalia, J., 
declaração de voto convergente) (defendendo uma interpretação "mais compatível com o entorno da ordem 
jurídica com que a provisão deve estar integrada - uma compatibilidade, que, por uma ficção benigna, 
assumimos que o Congresso tem sempre em mente”); Chan v. Korean Air Lines, iogS.Ct. 1676, 1683-84 & 
n.5 (1989) (invocando a expressão cânone); Coit Independence Joint Venture v. FSLIC, 109 S. Ct. 1361, 
1377 (1989) (Scalia, J. declaração de voto convergente) (defendendo uma presunção contra a preempção de 
lei estadual); Pierce v. Underwood, io8 S. Ct. 2541, 2547-49 (1988) (argumentando que as interpretações de 
primeira instância devem ser presumidas válidas); Immigration & Naturalization Serv. v. Cardoza-Fonseca, 
480 U.S. 421, 453-54 (1987) (Scalia, J., declaração de voto convergente) (argumentando a favor de 
deferência para com as interpretações de direito das agências). 
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possíveis abusos de abordagens preocupadas com o “propósito da lei” e com a história 

legislativa. 

Apesar dessas vantagens, Sunstein considera o textualismo inadequado. O 

problema central, segundo o autor, é que o significado das palavras, seja ele “comum” 

(plain) ou não, depende da cultura e do contexto.81 Os termos da lei não se autodefinem. 

Palavras não possuem sentido antes da intepretação ou sem ela. De acordo com Sunstein, 

isso não quer dizer que os textos de lei possam significar qualquer coisa, e sim que o 

significado de um texto de lei necessariamente depende do contexto e de entendimentos de 

pano de fundo (background understandings) sobre como tais palavras devem ser 

entendida. Em muitos casos, essa dependência fica obscurecida porque (i) o contexto não 

impede que se confie no significado comum (plain meaning) e/ou (ii) os entendimentos (ou 

princípios) de pano de fundo são tão amplamente compartilhados que acabam ficando 

invisíveis.  

No entanto, mesmo em casos fáceis, os tribunais também recorrem (e devem 

recorrer) ao contexto e aos princípios de pano de fundo, mas isso não fica evidente. Nesse 

sentido, pode-se definir um “caso fácil” como aquele em que o contexto não produz 

divergências e há consenso sobre todas as normas aplicáveis – incluindo aí os princípios de 

pano de fundo. Por outro lado, nos casos difíceis, a dificuldade residiria na inexistência de 

consenso sobre as normas de pano de fundo e a sua aplicação ao caso. As abordagens 

textualistas só podem resolver essa dificuldade introduzindo os princípios de pano de 

fundo na discussão, e esses são, de acordo com Sunstein, na maioria das vezes 

controversos. Aqui, considero importanto destacar um ponto metodológico: a referência ao 

caráter “usualmente controverso” dos princípios de pano de fundo, podemos perceber que 

a referência de Sunstein à extração dos princípios de pano de fundo do contexto e cultura 

não se baseia em um critério convencional. Mais adiante em seus trabalhos, ele 

reconhecerá expressamente que a escolha de estratégias interpretativas dependem de 

escolhas morais e políticas que devem ser defendidas. 

                                                
81 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 416. A premissa pouco explorada 
por Sunstein. Para sustentar esse ponto, Sunstein limita-se a explicar, em nota de rodapé, que a dependência 
do significado com relação à cultura e ao contexto é um ponto convencional na filosofia anglo-americana e 
continental, fazendo uma referência a obras como Investigações Filosóficas de Wittgenstein e Verdade e 
Método de Gadamer, sem citar trechos específicos.  
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Sunstein ilustra as dificuldades de lidar com abordagens textualistas sem o recurso 

aos princípios de pano fundo com os seguintes exemplos: (a) ambiguidade ou vagueza; (b) 

sobreinclusividade; (c) subinclusividade; (d) delegação de poderes ou preenchimento de 

lacunas; e (e) mudança de circunstâncias.82Após mencionar esses exemplos, Sunstein 

chega a duas conclusões: 

Primeiro, e mais importante, não há tal coisa como um “texto acontextual” que 

possa ser usado como guia exclusivo de interpretação. Em casos fáceis, tanto as normas 

interpretativas quanto o contexto desempenham um papel importante no processo de 

atribuição de significado das leis, mas porque são tão amplamente compartilhados, ficam 

invisíveis e não são objeto de controvérsia. Apenas nesses casos pode o significado ser 

“comum” (plain). Com essas qualificações, o textualismo pode ser considerado apropriado. 

Em casos difíceis, no entanto, os tribunais devem recorrer a uma norma de pano de fundo 

(background norm) que seja visível ou testável, ou a algum outro dispositivo de 

preenchimento de lacunas, a fim de resolver uma disputa interpretativa. Nessas 

circunstâncias, Sunstein afirma que o textualismo é incompleto.83 

Em segundo lugar, não é trivial que os tribunais devam sempre confiar 

exclusivamente no texto ou no “significado claro” de suas palavras. Uma estratégia 

interpretativa que se baseia exclusivamente no sentido comum das palavras reflete uma 

escolha entre as possibilidades concorrentes e, às vezes, pode produzir irracionalidade ou 

injustiça. Um textualismo desse tipo não é incompleto, mas é prejudicial. Em casos de 

sobreinclusividade, subinclusividade, mudança nas circunstâncias, ou divergência entre o 

significado comum e o significado contextual ou pretendido legislativamente, o 

textualismo pode produzir resultados irracionais, injustos, e muitas vezes não pretendidos. 

Em casos difíceis, portanto, o textualismo é melhor defendido como uma profissão de fé, 

inferida a partir do sistema de separação de poderes, e não como uma compreensão 

necessária da interpretação jurídica. Nessa visão, a confiança no “sentido comum” (plain 

meaning) e a indiferença ao contexto, às irracionalidades e às injustiças serviriam para 

disciplinar os juízes, limitando o seu poder discricionário e alertando os legisladores para 

que tenham cuidado com linguagem. Para Sunstein, no entanto, não é absolutamente claro 

                                                
82 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 418-423. 
83 Idem. Ibidem, p. 423-424. 
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que um sistema de textualismo pode conduzir a um sistema jurídico melhor e há razões 

consideráveis para pensar o contrário.84 

1.2.1.2. Abordagens Contextuais 

Alguns adeptos da Visão da Agência colocam ênfase no texto legal compreendido à 

luz do contexto e do pano de fundo da lei. Para Sunstein, tais abordagens contextuais 

fornecem respostas, pelo menos parciais, para os problemas com textualismo, 

principalmente quando é necessário esclarecer ambiguidades ou preencher lacunas.85 Os 

esforços mais importantes da Visão da Agência para além do texto legal envolvem (a) 

estrutura; (b) propósito; e (c) intenção e história do poder legislativo. 

(a) Estrutura. Na definição de Sunstein, a abordagem estrutural consiste em 

interpretar cada passagem da lei com referência às demais partes do texto e, mais 

importante, levando em consideração toda a estrutura do texto legal. Sendo assim, a 

abordagem recomenda evitar interpretações que sejam incoerentes com outras disposições 

legais ou que produzam redundância interna ou confusão, de modo a buscar uma 

interpretação que faça sentido considerando a lei como um todo. Além de ser muito 

utilizada pelos tribunais, 86 essa abordagem teria como principal referência teórica o 

trabalho de Charles Black.87 

Sunstein reconhece que a abordagem estrutural pode ser útil em muitos casos, pois 

promove fidelidade às instruções do Congresso e colabora com a compreensão de marcos 

regulatórios complexos. Se uma interpretação de um dispositivo legal torna inútil outro 

dispositivo, o autor considera que essa seria uma boa razão para rejeitar tal interpretação.  

Mesmo assim, Sunstein aponta duas falhas. Em primeiro lugar, o estruturalismo, 

enquanto vinculado à Visão da Agência, depende da pressuposição de que a lei possui 

coerência e consistência interna,88 pressuposição esta que pode ser questionada.89 Nos 

casos em que a lei parece ser incoerente, o uso da abordagem estruturalista não é 

                                                
84 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 424. 
85 Idem. Ibidem, p. 424-425. 
86 Carlucci v. Doe, 1o9 S. Ct. 407, 412-14 (1988); Milwaukee v. Yeutter, 877 F.2d 540, 544 (7th Cir. 1989). 
Community for Creative Non-Violence v. Reid, 109 S. Ct. 2166 (1989). 
87 BLACK, Charles L. Structure and Relationship in Constitutional Law. Jr. Louisiana State University 
Press, 1969. 
88 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 425. 
89 A influência de grupos de interesse, a busca de um meio-termo para atingir consenso e a irracionalidade. 
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compatível com a premissa da Visão da Agência. Se o argumento em favor do 

estruturalismo for outro (por exemplo, a promoção de racionalidade na interpretação), 

então a sua defesa deve ser feita em outras bases, a partir de uma premissa independente da 

Visão da Agência. 

Em segundo lugar, o estruturalismo também não serve como um guia completo à 

interpretação. Um exame da estrutura do texto pode revelar, em muitos casos, a existência 

de ambiguidades, lacunas ou delegações de poder. Nos casos mais difíceis, a 

caracterização da estrutura depende, em grande parte, não da estrutura em si, mas de uma 

ideia carregada de valor sobre qual concepção da lei funcionará melhor. Para resolver estes 

problemas, é necessário olhar para além da estrutura do texto. 

(b) Propósito. Sunstein destaca o recurso ao “propósito” (purpose) como uma 

abordagem popular nas décadas de 1950 e 1960. Para descrevê-la, Sunstein repete o 

exemplo que Lon Fuller dirigiu contra H. L. A. Hart no contexto do debate Hart-Fuller, no 

qual ambos discutiram sobre a suposta regra proibindo a entrada de veículos no parque.90 

O exemplo de Fuller é a entrada de um tanque de guerra no parque para fazer parte de um 

memorial de guerra ali instalado. Nesse caso, como saber se o tanque seria um “veículo” 

na acepção legal?  

A partir desse exemplo, Sunstein sugere que, de acordo com a abordagem baseada 

no propósito da lei, a questão deve ser respondida levando em conta o propósito da 

proibição de veículos no parque. Considerando que o propósito seria evitar ruídos, 

                                                
90H.L.A. Hart afirmava que as regras têm um “núcleo duro” de significado que é determinado sem referência 
aos seus propósitos subjacentes, enquanto Fuller rebateu o propósito sempre importa na interpretação das 
regras (ainda que muitas vezes de forma implícita). Eles debateram usando o exemplo da suposta regra 
proibindo a entrada de veículos no parque (“no vehicles in the park”). Hart sugeriu que essa regra tem um 
“núcleo duro” de significado, i.e., um “caso central”: automóveis estão claramente proibidos de entrar no 
parque. No entanto, tendo em vista a textura aberta da linguagem, a regra tem a também uma “zona de 
penumbra”, cujo significado seria indeterminado. Por exemplo, não é possível determinar se a proibição se 
aplica às bicicletas e patins de rodas e eventual disputa sobre isso deve ser decidida pelo juiz, de maneira 
discricionária. Em sentido contrário, Fuller argumentou que a interpretação das regras envolve 
inevitavelmente a consideração do seu propósito, mesmo quando o que está em questão é um “caso central”. 
Para ilustrar seu ponto de vista, um dos exemplos mencionados por Fuller foi a colocação de um tanque da 2a 
Guerra Mundial no parque, como um memorial de guerra. Fuller questionou se esse caso estaria dentro do 
“núcleo duro” ou da “zona de penumbra”. Um tanque de guerra funcional, mesmo que pretenda ser um 
memorial, é proibido de ingressar no parque, já que é um “veículo”? A intenção de Fuller é demonstrar que 
não é possível determinar o âmbito deaplicação de uma regra sem recorrer ao seu propósito. Certamente, no 
entanto, o resumo acima nao ilustra de maneira completa a proposta de Fuller – moralidade interna. Ver Hart, 
H. L. A. "Positivism and the Separation of Law and Morals". Harvard Law Review 71 (4): 593–629, 1958. 
Fuller, Lon L. "Positivism and Fidelity to Law — A Reply to Professor Hart". Harvard Law Review 71 (4): 
630–672, 1958. 
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poluição ou outros distúrbios aos usuários do parque, o tanque de guerra não deveria ser 

proibido de entrar, na medida em que o seu uso como memorial não causaria esses 

problemas.  

Sunstein reconhece que o recurso ao propósito da lei pode ser uma valiosa forma de 

fornecer contexto para a interpretação, mas faz a ressalva de que tal abordagem também 

não fornece uma solução completa para o problema da interpretação. Na verdade, a partir 

da premissa da Visão da Agência, o recurso ao propósito reproduz os mesmos problemas 

do textualismo, com sutis alterações.  

Assim como o texto, o propósito da lei pode ser ambíguo ou vago, bem como pode 

revelar uma lacuna ou delegação de poderes. Neste ponto, Sunstein usa o exemplo da lei de 

defesa da concorrência: seria ela destinada a promover o bem-estar econômico do 

consumidor ou a proteger a própria existência de concorrência (e, nesse sentido, proteger 

as pequenas empresas)?91 Esse propósito não necessariamente pode ter sido estabelecido 

pelo legislador.  

O fato de a lei ser um texto aprovado por um Congresso formado por diversas 

visões diferentes torna o trabalho do intérprete ainda mais complexo, pois a lei pode ter 

não apenas um, mas muitos propósitos, às vezes conflitantes entre si, descritos em 

diferentes níveis de generalidade. Além disso, a caracterização do propósito pode também 

ser sobreinclusiva ou subinclusiva, considerando que os propósitos da lei são expressos 

através do texto legal e não têm vida independente dele.92 

Por fim, quando as circunstâncias mudam, o recurso ao propósito da lei torna-se 

ainda mais complicado. Quando o contexto muda, como saber se os propósitos da lei 

devem mudar também? Transportar, mecanicamente, os propósitos legais originais para 

                                                
91 De acordo com alguns argumentos econômicos, pode-se considerar falível o pressuposto segundo o qual a 
concorrência é melhor do que a ausência de concorrência, pelo menos em alguns casos. Nesse sentido, Luiz 
Schuartz propõe o seguinte exemplo: “Exemplarmente, uma estrutura de mercado monopolística não autoriza 
uma conclusão no sentido da inexistência de concorrência, uma vez que o monopolista pode comportar-se 
como se estivesse competindo efetivamente (luta fictícia). A existência ou não de concorrência passível de 
ser “defendida” deve ser comprovada pelas autoridades competentes mediante um criterioso exame dos 
resultados tangíveis e socialmente generalizáveis atribuíveis à performance do agente econômico, 
mensuráveis a partir dos dados concretos do mercado relevante em questão e de critérios valorativos a este 
adequados”. SCHUARTZ, Luis Fernando, “Abuso do Poder Econômico e (I)Legitimidade”, Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 95, 1994, p. 62. Em sentido contrário, ver a “teoria 
jurídica do conhecimento econômico” em SALOMÃO Filho, Calixto. Direito Concorrencial – As Condutas, 
1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-58. 
92 SUNSTEIN, Cass. R. “Interpreting Statutes in the Regulatory State”, p. 426-427.   
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novos contextos pode produzir resultados insensatos. Também não basta dizer que o poder 

legislativo (e não o judiciário) é que deve responder à evolução das circunstâncias, pois 

muitas vezes não é realista esperar por essa resposta. Na maioria das vezes, a questão mais 

relevante da interpretação jurídica é o sentido da lei em novas circunstâncias.  

No entanto, a interpretação que traz o sentido da lei para o presente, 

inevitavelmente, envolve uma boa dose de escolhas do intérprete. Por isso, conclui 

Sunstein, a caracterização do propósito da lei é “um ato de criação, e não de um ato de 

descoberta”. Aqui, é importante dar conta do que Sunstein quer dizer quando refere-se à 

caracterização do propósito da lei é “um ato de criação” nesse contexto – o autor está 

criticando a Visão da Agência. Portanto, ele pretende enfatizar que, na interpretação, o 

papel do intérprete não corresponde ao papel de um mero “agente” que pode agir de 

maneira totalmente subordinada às vontades de um “principal”. Assim, entendo que 

Sunstein não quer dizer que a caracterização é um completo ato de criação, visto que ele 

também rejeita as teses convencionalistas ou baseadas na tese da indeterminação como 

respostas adequadas para a Visão da Agência.  

Segundo Sunstein, a abordagem baseada nos propósitos pode ser útil em alguns 

casos, mas também está longe de ser a solução para os problemas de interpretação jurídica. 

Além de reproduzir os problemas do textualismo, conta em seu desfavor o fato de que 

suscita um grande perigo de abuso judicial a pretexto da busca pelo propósito da lei. 

(c) Intenção e história do poder legislativo. O terceiro tipo de abordagem 

contextual é aquele que sustenta que, em casos difíceis, o significado da lei deve ser obtido 

por meio da identificação da intenção daqueles que a aprovaram. Essa teoria é semelhante 

à teoria baseada no propósito da lei, mas, em vez de identificar um objetivo ou propósito 

legislativo geral, seu objetivo é saber como o legislativo teria resolvido a questão (ou como 

ele desejaria que a questão fosse resolvida) caso a tivesse enfrentado. Para tanto, a história 

da deliberação legislativa importa, na medida em que pode fornecer pistas sobre a intenção 

do legislador. 

As referências de Sunstein, nessa abordagem, são as divergências entre juízes da  

Suprema Corte americana. Por um lado, a Suprema Corte já havia sugerido que a questão 

da interpretação seria uma questão relativa às “intenções do Congresso”, tratando a história 
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legislativa como chave para a identificação de tais intenções. Por outro lado, o juiz 

Antonin Scalia – um textualista, conforme discutido acima93 – já fez críticas duras à 

abordagem, sugerindo que a função dos tribunais é determinar o significado da lei, e não 

determinar as intenções do legislador. 94 

Sunstein ecoa as críticas de Scalia, porém com moderação.95 Para Sunstein, muitas 

vezes, a história legislativa pode revelar o que alguns ou muitos membros do Congresso 

pensaram sobre o significado de um termo ambíguo, e esse entendimento é relevante. 

Adicionalmente, a história legislativa proporciona uma sensação de contexto e propósito, o 

que pode proporcionar importante ajuda interpretativa. Ainda, o autor argumenta que, sem 

referência à história, os intérpretes não têm muito mais para onde olhar. Por isso, podem 

acabar caindo na tentação textualista ou então adotar uma abordagem interpretativa muito 

menos restritiva. 96 

Apesar de conferir certa importância a essa abordagem, Sunstein destaca três 

problemas.  

O primeiro é que o Congresso aprova leis, e não os seus próprios pontos de vista 

sobre o que as leis significam. Esses pontos de vista, embora relevantes, não são 

vinculantes a menos que constem na lei. As intenções subjetivas, mesmo que possam ser 

identificadas, não são vinculantes se não forem promulgadas.  

O segundo problema é, na verdade, um conjunto de problemas. A intenção do 

legislador, na maioria dos casos difíceis, é apenas uma ficção, com o problema adicional 

de depender da combinação de intenções divergentes de um órgão colegiado. Além disso, a 

intenção do legislador sujeita-se aos mesmos problemas de ambiguidade, 

sobreinclusividade e subinclusividade verificados nas abordagens anteriores. 

                                                
93 Ver item 1.2.1.1 acima. 
94 Sunstein cita os votos de Scalia nos seguintes casos: Green v. Bock Laundry Mach. Co., iog S. Ct. 198i, 
1994 (1989); United States v. Stuart, 109 S. Ct. 1183, 1193-97 (1989); Blanchard v. Bergeron, 109 S. Ct. 
939, 946-47; United States v. Taylor, 108 S. Ct. 2413, 2423-24 (1988); Thompson, io8 S. Ct. at 522-23. 
95 Sunstein concorda que a história legislativa, que nunca foi promulgada, raramente deve ser permitida a 
suplantar o texto promulgado. Para Sunstein, isso se justifica na promoção do estado de direito e devido a 
considerações democráticas e constitucionais. O autor considera, também, que a rejeição do histórico 
legislativo, pelos tribunais, pode disciplinar o Congresso, forçando-o dar mais atenção ao texto promulgado, 
além de minimizar a discricionariedade judicial. 
96 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 430. 
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O terceiro problema é que o Congresso pode ter aprovado um conceito capaz de 

mudar ao longo do tempo. Nesse tipo de caso, muitas vezes não é claro se a intenção do 

Congresso era preservar o conceito original ou atualizá-lo à luz dos novos 

desenvolvimentos da lei, dos fatos e da política. Em tais circunstâncias, a abordagem 

baseada na intenção do legislador leva a problemas intratáveis. Algo diferente da intenção 

deve ser a base para a decisão. 

Sunstein conclui esse tópico reiterando que as abordagens contextuais tradicionais 

podem ajudar a resolver alguns dos problemas de interpretação suscitados pelo 

textualismo. Seria tolice dispensá-las. No entanto, todas elas também são incompletas e 

podem conduzir a erros. Sem suplementação considerável, nenhuma nelas pode ser uma 

abordagem viável para interpretação de leis. 

 

1.2.1.3. Processo Legal (Legal Process) 

Por fim, Sunstein identifica um grupo de teorias que tenta superar os problemas das 

abordagens descritas acima, adotando como premissa metodológica uma exigência geral de 

razoabilidade no direito - ou, em outros termos, uma exigência de que o direito “faça 

sentido”. 97 A referência direta é a Escola do Processo Legal (Legal Process School) de 

Henry M. Hart Jr. e Albert M. Sacks, mas Sunstein também identifica uma premissa 

similar em autores tão distintos quanto Karl Llewellyn, Ernst Freund, Max Radin e Ronald 

Dworkin.98  

O seguinte trecho do Processo Legal de Hart e Sacks fornece as linhas gerais dessa 

abordagem: “Os tribunais devem presumir, exceto se o contrário ficar inquestionavelmente 

evidenciado, que a legislação foi feita por pessoas razoáveis perseguindo propósitos 

razoáveis, razoavelmente”. Para Sunstein, Karl Llewellyn aconselhava os tribunais, na 

mesma linha, a se esforçarem para fazer sentido, como um todo, do nosso direito como um 

todo. 

As abordagens que adotam a premissa de exigência de razoabilidade (ou sentido) 

geral do direito, ficam no meio do caminho entre a Visão da Agência e entendimentos de 

                                                
97 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 434. 
98 Ver o Capítulo 2 deste trabalho. 
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uma categoria completamente diferente. De um lado, Hart e Sacks enfatizam mais a Visão 

da Agência, tendo em vista a referência ao discernimento (hipotético) de razoabilidade do 

legislador. De outro lado, outros teóricos procuram pela racionalidade, sentido ou 

razoabilidade nas leis, independentemente de qualquer discernimento do legislador, seja 

ele hipotético ou não.99 

Sunstein faz duas críticas a essas abordagens. A primeira, dirigida de maneira mais 

específica à teoria de Hart e Sacks, diz respeito à incompatibilidade da Visão da Agência 

com a premissa de exigência de que legislação foi feita por pessoas razoáveis perseguindo 

propósitos razoáveis. A premissa de razoabilidade da legislação, segundo Sunstein, é 

normativa (em vez de descritiva), pois uma descrição mais correta do Congresso pode ser 

bem diferente disso.100 A tarefa de impor razão na lei, portanto, afasta os tribunais do papel 

de agentes leais do poder legislativo. Importante notar que Sunstein não se opõe à premissa 

(normativa) de razoabilidade da legislação -  pelo contrário, considera-a muito atraente,101 

conforme será detalhado adiante. Sendo assim, sua primeira crítica diz respeito à adoção da 

Visão da Agência como fundamento para teorias normativas que sugerem que os tribunais 

devem impor razoabilidade, sentido ou racionalidade ao direito. 

A segunda crítica é mais abrangente e dirige-se também às abordagens 

desvinculadas da Visão da Agência. Sunstein considera que os conceitos de razoabilidade, 

sentido ou racionalidade, tal como abordados pelos autores que adotam a visão do 

Processo Legal, são genéricos demais para guiar a interpretação.102 Casos complexos 

muitas vezes envolvem escolhas entre interpretações razoáveis ou que fazem sentido. 

Neste ponto, Sunstein afirma que esses mesmos problemas afetam a teoria de 

Ronald Dworkin. Segundo Sunstein, Dworkin defende – com relação à interpretação de 

leis103 – que os tribunais devem intepretar a lei de acordo com o melhor princípio que 

possa ser defendido à luz do que o legislativo já fez. O juiz deve se ver como um parceiro 

continuando a desenvolver, na forma que considerar como a melhor, o regime jurídico 

iniciado pelo Congresso. O juiz deveria se perguntar qual sistema coerente de convicções 

                                                
99 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 434-435. 
100 Sunstein faz referência ao papel dos grupos de interesse na determinacao do conteúdo das leis.  
101 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 435. 
102 Idem. Ibidem, 435. 
103 É importanten notar que este artigo de Sunstein trata apenas à interpretação de leis no contexto do Estado 
regulador.  
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políticas melhor justifica aquilo que o legislativo já fez e aplicar às questoes de 

interpretação a melhor justificativa dos eventos legislativos passados. 

Sunstein afirma que essa posição é claramente herdeira da escola do processo 

legal.104 A abordagem de Dworkin, assim entendida, vê os tribunais parcialmente como 

agentes do legislativo e parcialmente como atores criativos, que confiam teorias 

normativas próprias. Sunstein admite que a abordagem Dworkiniana, em vários aspectos, é 

compatível com as sugestões feitas por ele no artigo: ela também apoia que o judiciário 

promova decisões baseadas em princípios, em vez de avulsas (ad hoc), para promover o 

que Dworkin chama de integridade.105 Em nota de rodapé, o autor afirma que, de fato, a 

noção Dworkiniana de “integridade” tem algumas semelhanças com os objetivos da 

interpretação de leis descritos por Sunstein no capítulo IV do seu artigo.106 

No entanto, segundo Sunstein, a teoria de Dworkin tem dois problemas. O primeiro 

é o caráter excessivamente aberto dos seus princípios interpretativos, ponto que estabelece 

a conexão de Dworkin com a da escola do processo legal: ignorar os perigos da 

discricionariedade quando os juízes procuram e dão conteúdo ao “melhor princípio”.107 

Aqui, uma nota importante: “discricionariedade” será um termo posteriormente substituído 

por Sunstein por “riscos de erro” – isso indica um esclarecimento importante, ao meu ver. 

Acredito que isto indica uma preocupação (ainda que implícita) de Sunstein em ser 

consistente com a ideia de que as escolhas interpretativas, mesmo baseadas em razões 

políticas, podem ser objetivamente corretas (uma tese já indicada por Sunstein no artigo 

ora em análise). 

A outra falha da teoria de Dworkin seria estabelecer uma dicotomia muito aguda 

entre o “melhor princípio” – encontrado por ferramentas externas ao texto ou à cultura 

jurídica dominante – e “aquilo que o legislativo já fez”, como se esse último fosse um tipo 

de fato bruto. Em contraste, Sunstein sugere, também em nota de rodapé, que sua 

abordagem não exige que os juízes procurem o “melhor princípio” externo ou levantem, 

como se fossem dados, algo que o legislativo “tenha feito”. Os princípios próprios do 

                                                
104 Nesse sentido, ver também WELLMAN, Vincent A. Dworkin and the Legal Process Tradition: The 
Legacy of Hart and Sacks, 29 Ariz. L. Rev. 413, 1987; POSNER, Richard. Conceptions of legal “theory”: A 
response to Ronald Dworkin, 29 Ariz. L. J., 377, 1997, p. 379. 
105 SUNSTEIN, Cass. R. “Interpreting Statutes in the Regulatory State”, p. 436. 
106 Idem. Ibidem, nota de rodapé 113, p. 436. Essa nota de rodapé foi suprimida na versão do texto em After 
the Rights Revolution, cf p. 132. 
107 Idem. Ibidem, p. 436 
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intérprete e o seu entendimento daquilo que o legislativo fez são ambos produtos de 

normas de pano de fundo e não podem ser separados.108 Neste ponto, esclareço que relato a 

crítica de Sunstein apenas para fins de reconstruir alguns dos argumentos de Sunstein 

contra Dworkin que foram posteriormente abandonados. 109  Esse é um deles - 

provavelmente porque Sunstein se deu conta de que “aquilo que o legislativo já fez”, na 

visão de Dworkin, corresponde aos materiais jurídicos a que Sunstein se refere como 

referência para a sua proposta de metodologia da interpretação, a saber, os textos 

legislativos, sua estrutura, o histórico legislativo, e assim por diante. 

Neste artigo, Sunstein entende que a abordagem de Dworkin está em desvantagem 

até mesmo com relação ao textualismo, que teria melhor pedigree democrático e tem mais 

chances de limitar a “discricionariedade judicial”. Este argumento, requalificado 

posteriormente como um argumento de “capacidades institucionais”, é o foco do ataque 

persistente de Sunstein contra Dworkin.  

 

1.2.1.4. Um resumo da crítica das abordagens tradicionais 

Por todos os motivos expostos acima, os exemplas da Visão da Agência falham por 

fornecer uma contribuição limitada à interpretação. Sunstein, por fim, lista as conclusões 

de sua análise das abordagens tradicionais: 

A Visão da Agência equivale a uma abordagem formalista, no sentido de que vê o 

processo legal como autônomo, livre de juízos de valor sobre, por exemplo, arranjos 

institucionais apropriados, função da lei ou suas falhas, como parte do processo de 

interpretação.110 

Essa visão, e o próprio formalismo, contêm algumas verdades importantes. A 

principal delas é destacar o papel relativamente delimitado (constrained) dos tribunais vis-

                                                
108 Essa nota de rodapé também não foi mantida em After the Rights Revolution, cf p. 132. 
109 Ver, exemplificativamente, SUNSTEIN, Cass R. Verdicts and Virtues. The New Republic, May 22, 2006.  
“Moreover, Dworkin is convincing on two large points. First, he is right to emphasize the importance of both 
"fit" and "justification." Any argument about the meaning of the Constitution is generally obliged to account 
for previous decisions, and to do so in a way that tries to make the best possible sense of them. This claim 
greatly helps to illuminate what legal argument is all about. And second, Dworkin is right to say that any 
theory of constitutional interpretation must be defended in moral, or at least political, terms. Those who 
select one theory of interpretation and reject others cannot claim that they are simply following the document 
or those who made it; they must be prepared to make moral or political arguments of their own.“ 
110 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 437. 
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a-vis o papel relativamente aberto (open-ended) do poder legislativo. Mas o formalismo 

contém duas grandes falhas:111 

(1) A concepção de “significado” (meaning) adotada pela Visão da Agência é 

excessivamente crua. A linguagem não é auto-interpretativa e, portanto, as instruções do 

“principal” ao “agente” são ininteligíveis sem normas de pano de fundo que só podem ser 

fornecidas pelo intérprete. Em muitos casos, não há dúvidas sobre as normas de pano de 

fundo e, nesses casos, as limitações do formalismo não trazem problemas à prática 

interpretativa do direito. No entanto, nos casos difíceis, podemos perceber claramente que  

os tribunais precisam recorrer às normas de pano de fundo para decidir qual o significado 

do direito. Sunstein deixa bem claro que essa é uma afirmação conceitual, e não uma 

proposta de alocação de poderes entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Sua posição 

sobre a inevitabilidade do recurso às normas de pano de fundo não depende, de maneira 

alguma, de qualquer crença sobre a sabedoria ou decência dos juízes. 

(2) O argumento genérico de legitimidade da Visão da Agência está baseado em 

premissas questionáveis, que estabelecem que apenas seriam versões aceitáveis da Visão 

da Agência aquelas que defendem que o sentido original ou comum da lei deve prevalecer, 

ainda que leve a resultados absurdos ou injustos. Uma vez que a Visão da Agência 

desvincula-se da concepção crua de significado mencionada acima, ela só pode ser 

defendida a partir de um argumento substantivo – e não conceitual ou metodológico – de 

que tal abordagem produzirá um sistema jurídico melhor. Assim, o autor entende que a 

introdução de outros tipos de consideração podem conduzir a um sistema superior.112 

Entendo que esses argumentos são essencialmente Dworkinianos – eles 

correspondem à proposta metodológica mais abstrata de Dworkin – o interpretativismo 

jurídico, que detalho no capítulo II deste trabalho. Nesse ponto, vale destacar uma certeza 

falha “topográfica” na inclusão de Dworkin no tópico destinado à abordagem da Visão da 

Agência (ainda que Sunstein faça um destaque de que a teoria de Dworkin não se baseia na 

Visão da Agência, a sua discussão de seus pressupostos metodológicos como base para a 

superação da Visão da Agência ficam escondidos no texto de Sunstein).   

                                                
111 Idem. Ibidem, p. 438. 
112 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 439-40.  
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Sunstein reconhece que a rejeição da Visão da Agência produz riscos de aumentar a 

“discricionariedade” judicial – e, junto com isso, todos os riscos de erro e custos de 

decisões. Por isso, Sunstein afirma que a invocação de normas de pano de fundo 

controversas deve ser modesta.113 Um papel mais agressivo do intérprete deve ser restrito 

às situações de absurdos ou graves injustiças, quando as mudanças nas circunstâncias 

exigirem decisões criativas ou quando considerações constitucionais recomendarem 

interpretações mais agressivas. Sunstein reconhece que, em abstrato, essas observações não 

deixam claro em que medida os juízes devem adotar o papel mais agressivo – e promete 

fazer isso mais adiante no texto.114  

Esse trecho merece mais um destaque importante: Sunstein reconhece que a sua 

abordagem para rejeitar a Visão da Agência sofre dos mesmos riscos apontados na crítica a 

Dworkin, a saber, aumentar os riscos de erro e custos de decisões. Desde esse ponto, 

Sunstein indica a sua solução: a modéstia como uma predisposição que só é deixada de 

lado em situações excepcionais.  

 

 Críticas à tese da indeterminação e ao convencionalismo 1.2.2.

Conforme já dito acima, Sunstein considera que os principais críticos das 

abordagens tradicionais não conseguiram produzir uma abordagem alternativa satisfatória. 

As principais delas seriam a tese da indeterminação e o convencionalismo. De acordo com 

a tese da indeterminação, a interpretação de leis produz imprevisibilidade e indeterminação 

na maioria ou em todos os casos.115 O convencionalismo, por sua vez, estabelece que a 

interpretação só é possível no contexto de convenções interpretativas, de modo que não é 

possível mudar, debater ou mesmo teorizar sobre interpretação – apenas interpretar.116 

São duas posições diferentes, mas Sunstein identifica um ponto em comum entre 

elas: ambas rejeitam a possibilidade de existirem critérios com os quais podemos distinguir 

                                                
113 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 440. 
114 Idem. Ibidem, p. 440-441. 
115 Sunstein cita os textos de Jerome Frank (Law and the Modern Mind. 43. New York: Brentano’s Inc., 
1930) e de Roberto Mangabeira Unger (Knowledge and Politics. New York: Free. Press, 1975, p. 88-100), 
conforme mencionado na nota de rodapé 71 deste trabalho. 
116 FISH, Stanley E. Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary 
and Legal Studies. Durham, NC: Duke UP, 1989; Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive 
Communities. Cambridge, MA: Harvard UP, 1980. 
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interpretações boas de interpretações ruins, ou de mediar disputas sobre significado. De 

acordo com as duas posições, as palavras têm o sentido que têm apenas porque pessoas em 

posições de autoridade assim as interpretam. Nesse ponto, Sunstein entende que as duas 

posições estão erradas.117 

 

1.2.2.1. Indeterminação 

Sunstein começa a crítica à tese da indeterminação dividindo-a em dois subgrupos: 

a versão normativa e a versão positiva. De acordo com a versão normativa, não há 

respostas corretas às questões de interpretação de leis, mas apenas opiniões subjetivas (e 

talvez arbitrárias). A versão positiva sugere que as decisões judiciais não são previsíveis de 

antemão, ainda que existam critérios pelos quais pessoas razoáveis possam mediar suas 

disputas interpretativas. 

Para Sunstein, ambas as versões são exageradas e falham em não dar conta do 

caráter contextual dos comandos linguísticos. A comunicação só é possível em virtude de 

um acordo sobre regras que permitem que as pessoas se compreendam, e tais regras 

limitam o número de possíveis interpretações.118 Leis, quando situadas no contexto e na 

cultura, geralmente têm apenas um significado possível.  

Dessa forma, contra a versão positiva da tese da indeterminação, Sunstein contra-

argumenta que a intepretação judicial é, em um sentido, bastante previsível. Mesmo 

quando há um número de possíveis interpretações, esse número é limitado. Por essa razão, 

a versão positiva da tese da indeterminação é implausível. 

Contra a versão normativa, Sunstein afirma que é possível mostrar que algumas 

interpretações são corretas. Em nota de rodapé, Sunstein revela que o critério de correção 

deve ser de “natureza pragmática,”119 mas faz uma ressalva de que não pretende tomar 

posição no debate entre realistas e céticos quanto aos fundamentos para respostas corretas 

no direito, e tampouco pretende especular sobre a possibilidade de o recurso à intepretação 
                                                
117 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 441. 
118 Nesse ponto, Sunstein cita Frank Eastebrook discutindo Wittgenstein, com referência ao significado 
fornecido pela comunidade). Sunstein parece utilizar um  argumento convencionalista contra a versão 
positiva teoria da indeterminação, para em seguida rejeitar a tese convencionalista. Nesse sentido, acredito 
que o argumento para refutar a tese da indeterminação, portanto, está no argumento apresentado contra a sua 
versão normativa.  
119 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, nota de rodapé 130, p. 442. 
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tornar esse debate desnecessário. Esse é um ponto importante: entendo que Sunstein tenta 

apenas escapar, nesse ponto, de apresentar sua proposta substantiva – não há como deixar 

de tomar uma posição no debate quanto aos fundamentos para respostas corretas no direito. 

Se Sunstein quer dizer que não pretende entrar na discussão metaética, esse é um ponto 

diferente – Dworkin, por exemplo, defende que a discussão metaética é um erro: isso é 

muito diferente de não “tomar posição no debate entre realistas e céticos quanto aos 

fundamentos para respostas corretas no direito”.  

O que pode ser concluído desse trecho – um tanto obscuro, ao meu ver – é que 

Sunstein tenta deixar em aberto a sua leitura como um adepto do pragmatismo jurídico ou 

com um Dworkiniano (algo que o autor também tenta fazer em Raciocínio Jurídico e 

Conflito Político). Mesmo assim, essa é uma questão importante, que deve ser respondida 

e a qual tento responder neste trabalho. 

Sunstein prossegue afirmando que a possibilidade de respostas corretas na 

interpretação fica clara nos casos fáceis, mas também é verdadeira nos casos difíceis. 

Afirmar que a escolha entre estratégias interpretativas ou normas de pano de fundo envolve 

um juízo de valor não significa, de modo algum, dizer que a escolha é arbitrária. Para 

Sunstein, a conexão necessária entre juízos de valor e arbitrariedade é uma premissa que só 

é defendida por positivistas incorrigíveis. Para o autor, a tarefa necessária é desenvolver 

critérios para mediar conflitos de juízos de valor em casos concretos, incluindo os difíceis. 

Sunstein desenvolve essa tarefa nesse artigo.120 

 

1.2.2.2. Convencionalismo 

Em primeiro lugar, Sunstein afirma que é correto afirmar – assim como os 

convencionalistas o fazem – que os textos não têm significado “inerente” ou “necessário”, 

independente do contexto ou cultura. Essas afirmações, no entanto, são apenas importantes 

para atacar versões implausíveis do textualismo ou formalismo – não explicam como os 

conflitos entre um grupo de intérpretes devem ser – ou mesmo como são – resolvidos.  

Ainda que a interpretação seja dependente do contexto e da cultura, e mesmo 

considerando que as normas interpretativas também precisam ser interpretadas, nada disso 

                                                
120 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 442. 
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significa que os intérpretes devam se contentar com as estratégias interpretativas 

existentes, tampouco que é impossível avaliar tais estratégias ou novas. Os intérpretes 

escolhem as estratégias com base nas razões apresentadas para defendê-las. O 

convencionalismo falha, portanto, por não dar conta do fenômeno de escolha entre 

estratégias interpretativas.121  

 

 Críticas a outras teses baseadas em normas extratextuais 1.2.3.

Após a análise das abordagens tradicionais e dos seus principais críticos, Sunstein 

analisa outros três tipos de abordagens, baseadas no que o autor chama de “normas 

extratextuais”, a saber: a abordagem que defende a autonomia privada, a deferência às 

interpretações das agências regulatórias e as concepções de leis como “acordos”. Para 

Sunstein, cada uma delas também sofre de falhas significativas. 

Considerando as limitações de escopo do presente trabalho, não pretendo explorar 

os argumentos substanciais em favor dessas três teses – apenas explorar o tipo de 

argumento apresentado por Sunstein contras essas abordagens e suas implicações 

metodológicas.   

De acordo com a abordagem que defende a autonomia privada (private ordering), o 

sistema constitucional dá liberdade aos cidadãos para que estes conduzam seus assuntos 

sem interferência governamental, sendo certo que tal princípio – em síntese – exige que os 

tribunais interpretem as leis até o estrito limite exigido pela sua linguagem ou história 

explícita. Sunstein acredita que um princípio deste tipo teria consequências enormes para a 

interpretação de leis, pois limitaria a abrangência das leis em todas as áreas de regulação 

econômica e social. Todas as lacunas e ambiguidades em leis deveriam ser interpretadas de 

maneira desfavorável aos seus beneficiários.  

Para Sunstein, esse princípio não pode mais ser sustentado após o New Deal, por 

duas razões. Primeiro, porque o sistema pós New Deal é, em geral, superior ao seu 

predecessor na medida em que reconhece que a própria autonomia privada é um produto 

da regulação pelo direito, a qual frequentemente promove bem-estar econômico e justiça 

                                                
121 Idem. Ibidem, p. 443. 
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distributiva. Segundo, porque a presunção ampla em favor da autonomia privada é 

inconsistente com os valores subjacentes ao governo moderno. 

A visão que defende a deferência às interpretações das agências regulatórias 

sustenta que os tribunais devem curvar-se às interpretações da administração sempre que a 

lei for ambígua. A maior referência dessa visão é o caso Chevron. Sunstein defende que tal 

tese é, por si só, incompleta, uma vez que os tribunais necessitariam de alguma 

metodologia para saber quais são os casos ambíguos. Mesmo assim, Sunstein discorda da 

abordagem, pois considera que a própria legislação regulatória muitas vezes tem como 

objetivo limitar a atuação das agências reguladoras. 122  Além disso, a abordagem é 

contrária aos princípios constitucionais que estabelecem o controle constitucional de 

decisões administrativas proferidas em violação à lei, cujo fundamento é a independência 

do judiciário, um poder isolado das pressões políticas às quais estão sujeitos os poderes 

legislativo e executivo.123  

O terceiro tipo de teorias baseadas em normas extratextuais procura encontrar 

orientação para a interpretação na economia do bem-estar e na teoria da escola pública 

(public choice),124 com destaque para o argumento segundo o qual a legislação é a busca 

de um “meio-termo” (compromise)125 entre grupos de interesses concorrentes.  

De acordo com esse argumento, o processo legislativo é o resultado da interação 

entre grupos que defendem interesses distintos, por meio da persecução do apoio de 

legisladores que, por sua vez, estão principalmente preocupados com a sua própria 

reeleição. Esse argumento é utilizado principalmente para rejeitar os métodos de 

interpretação jurídica que se dispõem a identificar a intencionalidade do legislador quando 

da elaboração de um texto jurídico.  

Como a legislação refletiria o “meio-termo” alcançado entre interesses bastante 

divergentes, qualquer propósito subjacente que seja definido para além dos termos 

estabelecidos nos textos jurídicos aprovados por meio do processo legislativo seria 

insatisfatório. Seguindo esse pensamento, um juiz excederia o seu papel institucional 

sempre que tentasse identificar o ‘propósito’ de um texto jurídico: isso significaria trair o 
                                                
122 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 444-445. 
123 Idem. Ibidem, p. 445-446.  
124 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 446. 
125 EASTERBROOK, F. H., Statutes’ Domains, 50 The University of Chicago Law Review 533, 1983. 
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acordo do “meio-termo”, pois estaria conferindo vantagens desproporcionais a grupos de 

interesse específicos em detrimento de outros. Nesse contexto, o sentido literal do texto – 

tal como utilizado ordinariamente à época de sua elaboração – seria o único elemento 

objetivo disponível para que o juiz seja o mais fiel possível à solução “meio-termo” 

alcançada. Diante desse argumento, é fácil perceber que, embora a teoria proponha que os 

juízes adotem uma postura que tente ser politicamente neutra, a teoria em si não se 

apresenta politicamente neutra: por meio do respeito à solução “meio-termo”, a teoria 

também advoga pelo respeito às decisões majoritárias que tenham prevalecido no processo 

legislativo, visto como um processo de barganha de interesses. O argumento envolve, 

portanto, uma teoria política fundada na redução da democracia ao majoritarismo estrito, 

visão da qual são derivadas concepções da separação de poderes e da função do poder 

judiciário. 

Sunstein também discorda desses argumentos. Em síntese, essa caracterização do 

processo político desvirtuaria um dos princípios de deliberação política, que é o interesse 

público, sendo certo que uma teoria da interpretação baseada em tal princípio desvirtuado 

aumentaria a irracionalidade regulatória e as injustiças no direito.126 Em contraste, um 

regime que trate as leis como dotadas propósito, racionais e baseadas no interesse público 

tem mais chances de orientar as leis em direções melhores.127  

 

 Os princípios interpretativos 1.2.4.

Após a análise das críticas de Sunstein, seu argumento metodológico próprio 

começa a ficar mais claro. Em primeiro lugar, Sunstein rejeita a Visão da Agência. O 

intérprete não pode ser um mero “agente” de um “principal” (a saber, o legislador), pois as 

leis precisam ser interpretadas e, na interpretação, princípios interpretativos desempenham 

um papel indispensável. Os princípios interpretativos não são (e nem podem ser) 

fornecidos pela própria lei. Mas o que são, então, os princípios interpretativos de Sunstein 

e qual é o papel indispensável por eles desempenhado?128 

                                                
126 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 450-51. 
127 Apesar disso, Sunstein reconhece que os tribunais devem respeitos “acordos” se tal situação for refletida 
inequivacadamente na lei. Idem. Ibidem, p. 450.  
128 Idem. Ibidem, p. 451. 
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Sunstein indica um exemplo que ajudaria a esclarecer isso: os chamados “cânones 

de interpretação”. O autor afirma que, apesar das críticas feitas pelos realistas sobre a 

incoerência dos cânones entre si, de fato os cânones fornecem critérios e ajudam os 

tribunais, de quatro maneiras: (i) como um guia para o significado; (ii) com instruções 

interpretativas; (iii) com sugestões que podem melhorar a produção de leis; e (iv) com 

indicação de propósitos substantivos a serem perseguidos. 129 

Esses papéis, de uma maneira mais ampla, correspondem aos papéis dos princípios 

interpretativos. Assim entendidos, os princípios interpretativos sugerem uma alternativa 

aos entendimentos convencionais sobre interpretação, cuja principal vantagem é explicar 

tanto os acordos quantos as disputas interpretativas.130 

O texto é o ponto de partida, mas só se torna inteligível porque as normas 

interpretativas lhe dão conteúdo. Na maioria dos casos, o texto e as normas interpretativas 

subjacentes não parecerão ambíguas. Em outros casos, o texto pode produzir dúvidas, mas 

uma avaliação do contexto, estrutura, propósito e história do legislativo levará a uma única 

conclusão correta. Nos demais casos, essas considerações serão inconclusivas e para 

resolver os problemas de ambiguidade, sobreinclusividade, subinclusividade e lacunas, os 

tribunais devem recorrer a normas de pano de funo. Muitas vezes, essas normas serão 

visíveis e incontroversas, mas, em alguns casos, podem ser polêmicas. Essas normas 

servem a um full range de funções interpretativas. Às vezes, servem para melhorar a 

produção de leis ou para avançar políticas substantivas. Nesses casos, a disputa será sobre 

os princípios de pano de fundo, e não sobre as palavras.131 

Embora seja tentador ver o uso desses princípios como uma intrusão arbitrária de 

juízos de valor no processo de interpretação jurídica, essas visão concebe mal o processo 

de interpretação – normas desse tipo são parte indispensável do processo de estabelecer o 

sentido (meaning) de um texto. Como, então, proceder? 

O desafio é, primeiro, identificar as normas com as quais os participantes na cultura 

jurídica concordam ou podem concordar e, em segundo, gerar princípios sob os quais as 

normas conflitantes podem ser reconciliadas. Essa tarefa, segundo Sunstein, é 

inevitavelmente, carregada de valores. É impossível, portanto, escolher normas 
                                                
129 Idem. Ibidem, p. 451-460. 
130 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 460. 
131 Idem. Ibidem, p. 459-460. 
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interpretativas sem avaliar o seu papel em melhorar ou prejudicar o funcionamento da lei. 

A escolha das normas interpretativas só será defensável na medida em que bons 

argumentos substantivos e institucionais possam ser apresentados em seu favor.132  

Essa tarefa, no entanto, não é uma busca irrestrita e aberta pelos melhores 

resultados em casos particulares. Os tribunais não devem decidir os casos de acordo com o 

resultado que, na sua visão, seria o melhor – considerando todos os fatores envolvidos. A 

cultura jurídica deve impor um grau de constrangimento na escolha dos princípios 

interpretativos.  

Em suma, a tarefa para Sunstein deve ser a de construir princípios interpretativos. 

Essa tarefa – inevitavelmente valorativa, repita-se – pode colaborar com o fornecimento de 

um claro e estruturado pano de fundo a partir do qual o legislativo, executivo e judiciário 

podem trabalhar. Esses princípios podem ajudar, por fim, a detalhar conceitos mais 

complexos como racionalidade e justiça na prática jurídica.133 

A partir deste ponto, Sunstein passa a catalogar princípios interpretativos e 

apresentar argumentos em sua defesa, produzindo, ao final, um catálogo de princípios para 

a interpretação de leis no contexto do Estado Regulador.134 Não cabe aqui, em virtude da 

                                                
132 Idem. Ibidem, p. 460-461. 
133 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 462. 
134 Veja-se o rol de princípios identificados por Sunstein: “I. Existing or Defunct Principles: A Typology: A. 
Principles designed to reveal statutory meaning in particular cases: 1. Plain meaning (questionable); 2. 
Understanding words in context of statutory structure; 3. Understanding specific provisions to overcome 
general provisions; 4. Expressio unius (questionable); 5. Construing statutes in context of and harmoniously 
with other statutes; 6. Ejusdem generis. B. Principles designed to reflect Congress’ actual or likely 
interpretative instructions: 1. I U.S.C. §§1-6; 2. Narrow construction of appropriations statutes; 3. Construing 
statutes so as to avoid constitutional invalidity; 4. Presumption in favor of judicial review of administrative 
decisions; 5. Accounting for changed circumstances. C. Principles designed to promote institutional goals or 
to improve lawmaking: 1. Plain meaning (questionable); 2. Narrow construction of appropriations statutes; 3. 
Narrow construction of exemptions from taxation; 4. Deferring to agency interpretations of law, or to agency 
decisions where discretion has been conferred; 5. Construing statutes so as to limit administrative discretion 
and force decision by politically accountable persons; 6. Presumption in favor of judicial review of agency 
decisions; 7. Interpreting congressional refusal to disrupt longstanding judicial or administrative 
interpretations of statutes as acquiescence or ratification. D. Principles designed to promote substantive 
goals: 1. Presumption against preemption of state law (questionable when discrimination is at issue); 2. 
Presumption against implied repeals; 3. Construing statutes so as to harmonize with one another; 4. Narrow 
construction of statutes in derogation of common law (obsolete); 5. Narrow construction of statutes 
abrogating sovereign imunity (obsolete); 6. Construing statutes in favor of Indian tribes; 7. Presumption 
against implied causes of action (questionable); 8. Presumption against judicial review of agency inaction 
(questionable); 9. Rule of lenity in criminal cases; 10. Presumption that laws apply only within territory of 
United States; 11. Presumption against standing for “regulatory harms” (questionable); 12. Broad 
construction of remedial statutes (indefensible except as a corrective to 4 above); 13. Presumption against 
retroactivity; 14. Presumption against interference with traditional powers of the President and federal courts. 
II. Proposed Principles for the Regulatory State: A. Constitutional Principles: 1. Avoiding constitutional 
invalidity and constitutional doubts; 2. Federalism; 3. Political accountability; the nondelegation principle; 4. 
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limitação do tema deste trabalho, explorar detalhadamente o catálogo de princípios de 

Sunstein.  

Cabe, no entanto, destacar que Sunstein considera que todos esses princípios têm, 

pelo menos, alguma base no direito contemporâneo, ainda que alguns sejam mais 

enraizados que outros. Sunstein destaca também que sua tarefa não é apenas descritiva. 

Seus princípios possuem justificativas normativas, baseadas no pano de fundo 

constitucional, na promoção de arranjos institucionais corretos e na prevenção de 

irracionalidades e injustiças.135 

Após defender os princípios apresentados, Sunstein faz a seguinte pergunta: como 

seria o universo da interpretação de leis se todas as suas propostas fossem aceitas? Por um 

lado, não seria muito diferente, pois os princípios são baseados no direito contemporâneo. 

Por outro lado, no entanto, um sistema que adotasse esses princípios de maneira 

autoconsciente teria um grau maior de uniformidade e coerência. Seria também um sistema 

sensível às normas constitucionais, a considerações institucionais. O sistema atenderia 

melhor a promoção dos objetivos dos regimes regulatórios, na medida em que utilizaria o 

processo de interpretação de leis como um corretivo contra as fraquezas, injustiças e 

irracionalidades da regulação moderna.136  

Além disso, o conjunto de princípios teria influência também na atuação do 

Congresso e do poder executivo e, de certa forma, inverteria o ônus da inércia legislativa, 

                                                                                                                                              
Political deliberation; checks and balances; the constitutional antipathy to naked interest-group transfers; 5. 
Disadvantaged groups; 6. Hearing rights; 7. Property and contract rights; 8. Welfare rights; 9. Rule of law. B. 
Institutional Concerns: 1. Narrow construction of appropriations statutes; 2. Presumption in favor of judicial 
review; 3. Presumption against implied exemptions from taxation; 4. Presumption against implied repeals; 5. 
Question of administrative discretion; 6. Cautious approach to legislative history; 7. Ratification, 
acquiescence, stare decisis and post-enactment history. C. Counteracting Statutory Failure: 1. Presumption in 
favor of political accountability; 2. Presumption against subversion of statute through collective action 
problems; 3. Presumption in favor of coordination and consistency; 4. Presumption against obsolescence; 5. 
Narrow construction of procedural qualifications of substantive rights; 6. Understanding systemic effects of 
regulatory controls; 7. Presumption against irrationality and injustice; 8. Proportionality (to counteract 
overzealous implementation); 9. De minimis exceptions (same); 10. Narrow construction of statutes 
embodying interested-group transfers (to counteract “deals”); 11. Broad construction of statutes protecting 
disadvantaged groups; 12. Broad construction of statutes protecting nonmarket values; 13. Avoiding private 
laws principles. III. Priority and Harmonization: A. Political accountability and Political deliberation as 
metaprinciples; B. Principles with Constitutional Foundations (e. g., protect disadvantaged groups, prevent 
interest-group deals, ensure against procedural unfairness); C. Proportionality; Systemic Effects; de Minimis 
Exceptions; D. Other nonconstitutional principles”. (SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the 
Regulatory State, p. 506-508). 
135 SUNSTEIN, Cass. R. Interpreting Statutes in the Regulatory State, p. 463. 
136 Idem. Ibidem, p. 502. 
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além de oferecer ao legislativo um pano de fundo mais claro a partir do qual poderia 

trabalhar.  

A tarefa fundamental, portanto, é a de desenvolver um conjunto de princípios 

interpretativos, devidamente justificados no direito atual, mas também sensíveis aos 

propósitos da regulação no contexto pós New-Deal. A teoria da interpretação é, no entanto, 

apenas um dos aliados em uma estratégia maior de promoção de objetivos constitucionais 

no ambiente jurídico. Não se pode esperar que a interpretação resolva todos os problemas. 

Mas, com certeza, ela pode tornar a situação melhor do que pior.137 Em minha opinião, a 

medologia adotada neste artigo é irretocavelmente Dworkiniana – a tarefa que Sunstein 

adota – construir os princípios de um Estado Regulador – não é, de maneira alguma, uma 

tarefa cujo critério de correção é consensual: ele assume um caráter político publicista (e 

por isso entendi que seria interessante reproduzir acima a discussão do autor contra as 

propostas baseadas em “outras normas acontextuais”, na qual Sunstein rejeita as visões 

baseadas na autonomia privada). Sunstein não se baseia num critério de correção 

convencionalista ou puramente “pragmático” (algo impossível) para desenvolver uma 

teoria publicista sobre o Estado Regulador: uma proposta política – portanto, valorativa e 

moral – própria de Sunstein está inevitavelmente pressuposta nessa tarefa.  

 

 A Constituição Parcial 1.3.

A Constituição Parcial138  é uma obra sobre direito constitucional. Preparada com 

base em artigos escritos ao longo de dez anos, sua questão principal é a neutralidade no 

direito constitucional. A partir da premissa de que a imparcialidade do Estado com relação 

a pessoas ou grupos particulares é um dos princípios mais básicos do direito constitucional 

americano, Sunstein pretende desafiar a ideia de que o respeito pelo status quo é uma 

postura neutra (a tese da “neutralidade do status quo”).139 

                                                
137 Idem. Ibidem, p 504-5. 
138 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution. Cambridge, Mass and London: Harvard UP, 1993. Há uma 
tradução desta obra para a língua portuguesa: SUNSTEIN, Cass R. A Constituição Parcial. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008. 
139 Idem. Ibidem, p. 2-3. 
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 Segundo o autor, a tese da neutralidade do status quo é um erro, pois ignora o fato 

de que os direitos existentes (e, portanto, o status quo) são um produto do direito.140 Nesse 

sentido, o uso do status quo como fundamento para uma decisão neutra só é aceitável se o 

status quo puder ser justificado de maneira independente. O status quo – apenas pelo fato 

de ser o status quo – não é neutro. Em outras palavras, o respeito às distribuições atuais só 

será uma postura neutra se as distribuições atuais forem, elas mesmas, neutras.141  

Sunstein também leva a questão da neutralidade no direito constitucional para o 

plano metodológico. O capítulo 4 do livro é dedicado às questões metodológicas de 

interpretação constitucional. Nesse plano, a concepção tradicional de neutralidade seria a 

vedação ao uso dos valores, compromissos e princípios próprios do intérprete  - em outras 

palavras, o abandono das próprias visões do intérprete. 

Sunstein reconhece que essa visão contém um verdade importante: o dever de 

fidelidade à Constituição. A Constituição (bem como qualquer qualquer texto legal) não 

pode significar qualquer coisa que os juízes pensem que ela significa. No entanto, a visão 

tradicional aspira uma forma de neutralidade que é literalmente impossível: o significado 

de qualquer texto, incluindo a Constituição, é inevitavelmente e sempre uma função de 

princípios interpretativos e esses princípios são sempre produto de compromissos 

substanciais de valor. A concepção tradicional de neutralidade, portanto, ignora o papel 

inevitável dos compromissos substanciais dos intérpretes. 

O argumento metodológico central, portanto, é que não há nada como um 

significado pré-interpretativo, ou significado sem recurso aos princípios interpretativos. A 

responsabilidade pessoal do intérprete, nesse sentido, não pode ser negada. Isso, para 

Sunstein, não quer dizer que o pensamento jurídico seja “subjetivo” ou que direito é 

política. 142  Sunstein não pretende descartar o conceito de neutralidade no direito 

constitucional. Pelo contrário: diversas concepções de neutralidade são partes 

indispensáveis do sistema jurídico americano.  

 

                                                
140 Sunstein afirma que é possível alegar que alguns direitos são “naturais” ou um produto da correta teoria 
da justiça. Mas, se estamos tentando descrever por que somos permitidos a fazer o que fazemos, é importante 
reconhecer o papel central e onipresente das regras jurídicas. Idem. Ibidem, p. 2-3. 
141 Idem. Ibidem, p. 2-3. 
142 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 8. 
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 Interpretação e Método 1.3.1.

Neste tópico, pretendo explorar com mais detalhe as questões de método discutidas 

por Sunstein no capítulo 4 de A Constituição Parcial. Pretendo mostrar como a estrutura 

do argumento de Sunstein é bem similar àquela identificada no artigo Interpretando Leis 

no Estado Regulador, sendo que as questões metodológicas pertintentes à interpretação de 

leis regulatórias são transportadas para a interpretação constitucional.  

Primeiro, Sunstein faz uma crítica às abordagens tradicionais e a alguns de seus 

críticos, para, em seguida, construir sua premissa mais básica, que permanece inalterada: 

tanto nas leis regulatórias quanto na Constituição, a interpretação depende do que Sunstein 

chama de princípios interpretativos, que involvem, em alguma medida, valores próprios do 

intérprete e que precisam ser defendidos com base em argumentos.  

No entanto, no direito constitucional, Sunstein segue um caminho diferente daquele 

adotado em Interpretando Leis no Estado Regulador. Em vez de produzir um rol de 

princípios interpretativos para a interpretação constitucional, o caminho agora é mais 

modesto: em vez de procurar construir uma visão unitária da Constituição americana, 

Sunstein adota o comprometimento à democracia deliberativa como fundamento para os 

princípios interpretativos. Mas Sunstein não pretende catalogar tais princípios 

interpretativos ou mesmo elaborar, de maneira completa, um conceito completo do que 

entende por democracia deliberativa (embora reconheça que talvez fosse necessário). Mais 

do que elaborar princípios abstratos para criar uma estrutura de normas interpretativas, 

Sunstein pretende discutir argumentos substanciais em casos de liberdade de expressão, 

pornografia, aborto e outros temas constitucionais polêmicos.  

No capítulo 4 de A Constituição Parcial, Sunstein apresenta o seu argumento 

metodológico central da seguinte maneira: a interpretação constitucional inevitavelmente 

exige que usemos princípios externos à Constituição. Não há interpretação sem princípios 

interpretativos, e estes não podem ser encontrados na Constituição. Isso não significa que 

estamos no caos, ou em um abismo, ou que o direito é simplesmente política. Em vez 

disso, significa apenas que os princípios externos devem ser identificados e defendidos. 143 

                                                
143 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 95. 
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O capítulo é dividido em duas partes: na primeira, o autor desafia três ideias sobre 

interpretação no direito. A primeira delas, que recebe maior atenção, é o formalismo 

jurídico, definido como a tese de que o significado dos textos é uma questão de fato. A 

tarefa do intérprete seria, portanto, descobrir esse fato. Nesse ponto, o principal alvo de 

críticas é Robert Bork.144 O argumento central, contra o formalismo, é que este se baseia 

no erro de ignorar a necessidade de princípios interpretativos na interpretação de textos 

legais, entre eles a Constituição. Nesse tema, Sunstein aproveita para fazer alguns 

comentários críticos ao positivismo jurídico e à concepção de direito de Ronald Dworkin. 

Em seguida, Sunstein desafia as teorias que chama de antiformalistas, a saber, as visões do 

convencionalismo145 e da tese da indeterminação.146 

Na segunda parte do capítulo, Sunstein faz alegações gerais sobre a natureza da 

racionalidade no direito constitucional. O processo de raciocínio jurídico, no direito 

constitucional, não é dedutivo ou puramente lógico, mas é, ainda assim, um processo 

racional. Nessa parte, Sunstein dá algumas pistas sobre sua metodologia que, em suas 

palavras, consiste em criar princípios interpretativos como parte do processo de dar sentido 

aos textos jurídico.147 

 

 Críticas  1.3.2.

1.3.2.1. Formalismo  

Sunstein inicia a sua crítica ao formalismo analisando o originalismo de Robert 

Bork. Uma ressalva é importante: formalismo aqui é definido como a tese de que o 

significado dos textos é uma questão de fato. Sunstein faz questão de deixar claro que a 

crítica, nesse tópico, não se dirige ao formalismo baseado em razões substantivas tal como 

formulado por Frederick Schauer148. O formalismo que Sunstein pretende criticar nesse 

                                                
144 BORK, Robert H. The tempting of America. New York: Free Press, 1997. 
145 Ver item 1.2. acima 
146 Nesses aspectos, a estratégia é bastante parecida com aquela desenvolvida em Interpretando Leis no 
Estado Regulador, embora mais enxuta. Em vez de falar da Visão da Agência, de um modo mais amplo, 
Sunstein agora toma uma definição de “formalismo” como referência das chamadas abordagens tradicionais, 
para em seguida atacar o convencionalismo e a tese da indeterminação. 
147 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 95-96. 
148 De acordo com essa versão do formalismo, na maioria das vezes, há boas razões substantivas para o juiz 
escolher aplicar o significado literal de um texto legal, apesar de suas falhas (de sobre e subinclusividade) no 
caso concreto, pois a aplicação desse método, “no atacado”, seria mais apta a gerar resultados positivos do 
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tópico, ao contrário, parte da premissa de que tal abordagem prescinde de qualquer tipo de 

justificação moral.  

Em The Tempting of America, Bork afirma que alguns juízes são neutros e 

respeitam o direito, enquanto outro são políticos (political) e participam de uma “grande 

heresia” ao desrespeitar o direito. A linha que separa os dois tipos de juízes depende da 

vinculação do juiz à única coisa que pode ser chamada de direito, a saber, os princípios do 

texto, seja ele a Constituição ou a lei, tal como amplamente entendidos em sua 

promulgação.149  

Para Sunstein, Bork constrói sua teoria a partir de uma premissa inquestionável: a 

Constituição é lei e aqueles que a ignoram estão agindo fora da lei. Mas Bork adiciona a 

essa premissa uma tese (bastante questionável) sobre interpretação: a Constituição deve ser 

compreendida tal como era por aqueles que a ratificaram, ou seja, a compreensão original é 

a única compreensão correta da Constituição. O juiz que rejeita a compreensão original 

rejeita a própria Constituição. Por esse motivo, tal juiz cai em um abismo, no qual o 

significado da Constituição é fornecido por suas próprias predileções ou juízos de valor. 

Para Bork, evitar juízos de valor é uma parte crucial do direito e isso só é possível se 

confiarmos na compreensão original da Constituição. 

Antes de examinar as falhas metodológicas do originalismo, Sunstein explora suas 

consequências: muitas das conquistas sociais das últimas décadas, tais como o direito à 

privacidade, a vedação à discriminação de gêneros ou raças, entre diversas outras 

conquistas importantes, deveriam ser abandonadas. A questão das consequências é 

relevante para a escolha dos princípios interpretativos, mas, para Sunstein, isto não é 

porque devemos ser orientados pelo resultado (result-oriented), e sim porque não podemos 

escolher entre princípios interpretativos exceto em termos de resultados em um sentido 

genérico.  

Mas a grande falha de Bork, segundo Sunstein, é defender o originalismo como se 

tal abordagem prescindisse de uma justificação substantiva, baseada em argumentos 

valorativos. Pode ser que o significado da Constituição seja fixado pela compreensão 

                                                                                                                                              
que um método alternativo, no qual as pessoas responsáveis pela tomada de decisões têm a prerrogativa de 
avaliar caso a caso as considerações subjacentes de todas as regras. Ver SUNSTEIN, Cass R. The Partial 
Constitution, nota de rodapé n. 14, p. 369. 
149  SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 96. 
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original sustentada por aqueles que a ratificaram. Mas, antes que alguém aceite essa 

posição, é necessário apresentar algum argumento em seu favor.150 Com isso, Sunstein 

pretende mostrar por que e como as justificações externas são inevitáveis. 

Nesse ponto, Sunstein apresenta um argumento Dworkiniano contra Bork.151 

Outros intérpretes, que não adotam a compreensão original, também não rejeitam a 

Constituição. Eles também acreditam que a Constituição é vinculante, mas acreditam que a 

correta interpretação da Constituição exige recurso a outras considerações não 

compreendidas no significado original daqueles que a ratificaram (ao menos, não no 

significado original em um sentido estrito). Muitos intérpretes defendem até mesmo que o 

recurso a outras considerações é exigido historicamente. 

Qual a resposta de Bork a essa argumento? A escolha pela abordagem baseada no 

significado original é uma escolha política, mas essa decisão política foi tomada por 

aqueles que elaboraram e promulgaram a Constituição. Em outras palavras, o 

entendimento original estabeleceu que o entendimento original deveria ser vinculante.152 

Sunstein acha que essa afirmação em si é questionável – é possível encontrar 

indícios de que os autores da Constituição americana acreditam que o significado das 

palavras poderia mudar com o tempo. Mas, para Sunstein, esse não é o ponto: para quem 

acredita que qualquer abordagem deve ser justificada com base em argumentos, a resposta 

de Bork é insatisfatória pois não apresenta argumento algum. É vazia e circular.153 

É possível, indiretamente, identificar alguns argumentos pelos quais Bork sustenta 

a sua visão. O primeiro deles é um argumento de legitimidade: os órgãos do poder 

judiciário só têm jurisdição porque o povo (the people) outorgou a função jurisdicional ao 

judiciário, por meio da Constituição. Assim, o sentido original da Constituição deve ser 

utilizado, pois é esse sentido que baseia a própria existência da jurisdição. Mas, segundo 

Sunstein, um argumento desse tipo não oferece razões morais para obediência. Esse 

                                                
150 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 98. Para Sunstein, no entanto, essa visão não é plausível 
principalmente porque é repudiada por muitos membros relevantes da Suprema Corte, e também porque essa 
posição iria em sentido contrário aos principios constitucionais de liberdade (liberty) que têm recebido amplo 
apoio. 
151 Idem. Ibidem, nota de rodapé n. 5, p. 98 e 368. Ver também: DWORKIN, Ronald. Bork’s Jurisprudence. 
The University of Chicago Law Review, Vol. 57, No. 2, Administering the Administrative State, 1990, p. 
657-677. 
152 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 98-99. 
153 Idem. Ibidem, p. 99. 
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argumento só faz sentido se for suportado por outros argumentos morais. O simples fato de 

que um grupo de pessoas, algumas gerações atrás, aprovaram um documento, por si só não 

justifica a vinculação ao sentido original da Constituição.  

O segundo argumento é que o abandono do significado original da Constituição 

obrigaria os juízes a fazer escolhas morais, o que deve ser evitado em um teoria neutra da 

interpretação constitucional. As pessoas geralmente discordam sobre questões morais, 

portanto os juízes não podem invocá-las, sob pena de decidir com base em suas 

preferências pessoais e violar a neutralidade que lhes é exigida.154 

Segundo Sunstein, no entanto, não há como os intérpretes da Constituição evitarem 

decisões morais. A visão de que o sentido original da Constituição é vinculante exige uma 

teoria moral ou política – por exemplo, nos termos de alguma teoria da democracia. A 

abordagem de Bork, portanto, exige uma justificação moral, que não está incluída na 

Constituição e que precisa ser defendida com base em argumentos. Isso não significa, em 

princípio, que o originalismo está errado – isso só pode ser dito após o exame dos 

argumentos em seu favor.155 Mas isso significa que a posição de Bork não é moralmente 

neutra e teria que ser defendida de maneira bem diferente.  

O ponto principal, portanto, é que o texto não tem significado sem os princípios 

adotados por quem o interpreta – esses princípios não podem ser encontrados no texto. 

Sem eles, sequer existe leitura. Nesse ponto, Sunstein propõe uma distinção entre 

princípios semânticos e substantivos.  

Princípios semânticos são aqueles cuja aceitação conta como parte daquilo que 

significa ser fluente em um idioma em um sentido simples, de dicionário. Sunstein dá um 

exemplo: quem diz que um pastor alemão não é um cão ou não sabe o que é um cão, ou 

não sabe o que é um pastor alemão. Isso explica a clareza de uma disposição constitucional 

que diz que o presidente deve ter pelo menos trinta e cinco anos de idade. Nesse caso, os 

princípios semânticos estão claros para todos que conhecem a língua inglesa. Uma disputa 

sobre o significado de “trinta e cinco anos” só faria sentido entre pessoas que não falassem 

inglês. 156 

                                                
154 Idem. Ibidem, p. 100-101. 
155  SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 101. 
156 Idem. Ibidem, p. 102. 
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De acordo Sunstein, princípios substantivos, por outro lado, exigem uma 

justificação política. A disputa entre o originalismo e outras abordagens só existe porque 

há desacordo sobre a melhor maneira de compreender a Constituição. O texto da 

Constituição não nos diz nada sobre o caráter vinculante do seu signficado original – e, 

ainda que nos dissesse, esse texto também teria que ser interpretado. Na intepretação 

jurídica, não há um fato bruto, pré-intepretativo, a ser descoberto sem recurso à ideias 

substantivas, que são controversas.157 

Por isso, a escolha de princípios interpretativos deve ser justificada em termos 

morais e políticos – não é possível defender um sistema de interpretação no direito sem 

uma defesa substantiva. Isso não quer dizer que o texto não imponha limites, ou que a 

história seja irrelevante, ou que o intérprete possa escolher qualquer significado. Mas os 

princípios substantivos são inevitáveis e vão além da questão semântica.158 

O próprio Sunstein faz uma ressalva importante sobre essa distinção. Em um certo 

nível de generalidade, mesmo os princípios semânticos operam no contexto de princípios 

substantivos. Muitas vezes os princípios substantivos parecem ausentes, mas isso é apenas 

porque todos os aceitam. Ninguém discute o significado da disposição sobre a idade 

mínima do presidente, porque há um amplo consenso sobre como interpretá-la, bem como 

sobre as circunstâncias que justificam essa disposição, entre ela questões de longevidade e 

de formação de um indivíduo. Mas, em outros casos, podemos perceber que os princípios 

substantivos estão sempre em jogo: os Estados Unidos têm uma força aérea apesar de a 

Constituição não autorizá-la expressamente.159 

Em todo caso, o ponto principal é que o originalismo depende de um princípio 

substantivo, princípio este que precisa ser defendido com base em razões morais. Bork 

erra, portanto, ao supor que o originalismo é desvinculado de escolhas morais. Assim 

entendido, o originalismo é uma teoria formalista (no sentido específico descrito acima), 

pois parte da premissa de que alguém pode decidir casos dificéis apenas levando em conta 

julgamentos de valor feitos por outras pessoas, sendo certo que, para Sunstein, isso é 

                                                
157 Idem. Ibidem, p. 102. 
158 Idem. Ibidem, p. 102. 
159 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 369. Sunstein faz uma rápida citação de Quine em Two 
Dogmas of Empiricism, para afirmar que a distinção entre princípios semânticos e substantivos é inatingível. 
Para Sunstein, essa distinção deve ser entendida apenas como convencional. 
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impossível. 160  Assim compreendido, o originalismo de Bork apenas mascara a sua 

fundamentação moral.161 

Por essas razões, Sunstein vê a obra de Bork com um exemplo dramático de um 

“autoritarismo jurídico” – termo tendencioso sugerido por Sunstein para designar teorias 

do direito que não são defendidas com base em razões. Suas premissas são tratadas como 

axiomas, que não precisam ser justificados ou defendidos.  

Em última instância, tais abordagens fundamentam a legitimidade do direito em um 

exercício de poder ou por um acordo político.162 De acordo com essa visão, o intérprete 

atribui seu julgamento próprio (baseado, em alguma medida, em princípios interpretativos 

substantivos) a alguma outra fonte jurídica, escondendo as bases de seu próprio 

julgamento.163 Note-se que o autoritarismo jurídico, assim defendido, pode ser compatível 

com a democracia, caso o intérprete atribua seu julgamento à decisão majoritária sem 

justificar os méritos de tal abordagem. Além disso, o autoritarismo jurídico não se vincula 

a qualquer programa político específico – pode se prestar à defesa de teorias progressistas, 

conversadoras ou de outro tipo. A nota que define o autoritarismo é apenas a negação da 

necessidade de defesa de sua própria posição com base em razões – uma vez que são 

apresentados argumentos substantivos, a posição toma um nova dimensão e deixa de ser 

autoritária.  

Sunstein entende que essas ideias se conectam ao positivismo jurídico.164 Por isso, 

Sunstein abre um espaço para expor o diálogo entre os positivistas (de acordo com as 

versões famosas de J. L. Austin e H. L. A. Hart) e seus críticos, em especial Ronald 

Dworkin. Para tanto, o autor oferece resumos – apertadíssimos – de tais visões. 

Segundo Sunstein, a alegação central do positivismo é que há uma diferença entre 

uma afirmação sobre o que é o direito e uma afirmação sobre o que o direito deveria ser.165 

Dizer que a Constituição proíbe a ação afirmativa é diferente de dizer que ela deveria 

proibi-la. O quebra-cabeça dos positivistas é explicar como algo torna-se “direito”. Austin 

                                                
160 Idem. Ibidem, p. 104. 
161 Sunstein também atribui essa falha a outras teorias formalistas. John Hart Ely em Democracy and Distrus; 
Laurence Tribe e Michael Dorf em On Reading the Constitution. Mas não abordei essas discussões, pois os 
argumentos são essencialmente os mesmos. 
162 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 107. 
163 Idem. Ibidem, p. 108. 
164 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p.110-111. 
165 Idem. Ibidem, p. 110. 
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via o direito como um comando do soberano, mas sua teoria falhava em estabelecer 

claramente como identificar quem é o “soberano”. Isso era especialmente importante 

considerando que o direito, para Austin, seria um conjunto de comandos baseados na força. 

Nesses termos, é difícil separar o direito de outros comandos baseados em força. Hart 

tentou responder a esse e outros pontos a partir da distinção entre regras primárias, que 

estabelecem direitos e obrigações, e regras secundárias, que explicam como as regras 

primárias podem ser criadas, modificadas ou revogadas. Um tipo especial de regra 

secundária é a regra de reconhecimento, que identifica aquilo que é direito. Uma regra de 

reconhecimento, por sua vez, só é direito em virtude de sua aceitação. A teoria de Hart, 

para Sunstein, resolve muitos dos enigmas do positivismo. A aceitação social de uma regra 

de reconhecimento possibilita distinguir os comandos baseados na força que fazem parte 

do direito daqueles que não o fazem, além de tornar desnecessária a busca de identidade de 

um “soberano”.166 

As teorias formalistas do significado constitucional se baseiam em alguma versão 

do positivismo, especialmente na tese da separação entre direito e moral. O ataque mais 

influente nessa formulação foi feito por Ronald Dworkin. Nesse ponto, Sunstein relata os 

ataques feitos por Dworkin em Levando os Direitos a Sério e O Império do Direito. De 

acordo com Sunstein, o ataque de Dworkin em O Império do Direito se dirige à visão do 

direito baseada em fatos (plain fact view), a saber, aquela que defende que a veracidade de 

uma afirmação sobre o direito (“o direito é X”) pode ser identificável por uma verificação 

fática.  

Contra esse visão, Dworkin argumenta que, quando há um desacordo sobre o que é 

o direito, o desacordo geralmente não é sobre um simples fato, mas sobre a melhor 

“interpretação construtiva” dos eventos jurídicos passados. Essa interpretação construtiva 

tem como objetivo tornar o direito “o melhor que ele possa ser”. Por isso, uma afirmação 

de que “o direito é X” é, em parte, uma descrição, mas também uma avaliação. A 

dimensão avaliativa vem da tentativa de tornar o direito o melhor que ele possa ser, ao 

passo que a dimensão descritiva vem da tentativa de tornar o direito o melhor que ele 

possa ser.167 

                                                
166 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 111. Sunstein faz algumas simplificações excessivas. 
Sobre o assunto, ver item 2.1.1 deste trabalho.   
167 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 112. 
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O que Dworkin quer dizer, de acordo com Sunstein, é que o direito não é um fato, e 

sim um produto de vários esforços para colocar os materiais jurídicos existentes em sua 

melhor ou mais favorável luz.168 Uma afirmação sobre o que o direito é, portanto, não pode 

ser rigorasamente separada de uma afirmação sobre o que ele deveria ser.  

Sunstein faz uma ressalva de que esse resumo, curtíssimo, não captura todos os 

detalhes da visão positivista nem do ataque Dworkiniano. Mas é suficiente para que ele 

faça algumas considerações. Em primeiro lugar, o autor afirma que os positivistas estão 

corretos em distinguir entre afirmações sobre o que o direito é e sobre o que direito deveria 

ser. Geralmente, há grande diferença entre essas afirmações, e ninguém nega isso.  

Mas o problema central com a visão positivista, para Sunstein, é que ela 

desconsidera a necessidade dos princípios interpretativos para dar sentido ao texto legal. 

Esses princípios, conforme já dito acima, são inevitavelmente externos ao texto. Não 

podem ser encontrados em qualquer decisão autoritatitva e, ainda que pudessem, 

precisaríamos de outros princípios interpretativos para entendê-los.169 

Nos casos fáceis, o projeto positivisita parece ser – e é – bastante plausível. Mas 

isso é só porque ninguém discorda sobre os princípios interpretativos (e, portanto, ficam 

invisíveis). Nos casos difíceis, há desacordo sobre esses princípios e os argumentos 

levantados não são corretamente descritos se forem entendidos como um esforço para 

descobrir o conteúdo de algo socialmente aceito ou, na ausência disso, um exercício de 

discricionariedade. 
                                                
168 Idem. Ibidem, p. 112. 
169 A resposta positivista de Raz se aplica aqui também. Ver RAZ, Joseph. Dworkin: A New Link in the 
Chain, 74 Cal. L. Rev. 1103, 1986, p. 1.105-1.107. “First, to understand what the law states, to understand 
the plain meaning of statutes and judicial decisions, requires a good deal of background information. To start 
with, it requires knowledge of English, or any other languages in which the law is stated. It also requires 
familiarity with the beliefs about the natural and social world common in the society concerned. Without 
such background knowledge, much of the legal source material would literally make no sense at all. The law 
itself, and not simply its social and economic consequences, would defy comprehension. But it does not 
follow that all that background information is part of the law. Neither English nor the rules of its grammar 
are part of English or American law. They are merely background information necessary for its 
comprehension. When referring to implied law one has in mind not these pre-requisites of intelligibility but 
the familiar fact that the law says more than it explicitly states, that there is more to its content than is 
explicitly stated in its sources, such as statutes and judicial decisions. [...] To expect the Rule of Recognition 
to include criteria for the identification of implied law is to misconceive its function. In a sense it does not 
even contain criteria for the identification of explicit law. All it does, and all it is meant to do, is to identify 
which acts are acts of legislation and which are the rendering of binding judicial decisions, or more generally, 
which acts create law. The Rule of Recognition does not help one to understand what is the law thus created, 
whether it is stated or implied. To understand that, one requires the general ability to interpret linguistic 
utterances, as well as the specific background information necessary to interpret the law-creating acts in 
whatever society is under consideration. Thus this particular criticism of Hart's theory is unwarranted”.  
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Sunstein reconhece que sua crítica ao positivismo é bastante próxima daquela 

oferecida por Dworkin,170 mas aponta algumas diferenças que considera importantes. Para 

Sunstein, dizer que o significado de direito é obtido em função de princípios interpretativos 

e que é preciso ter princípios bons em vez de ruins é bem diferente de dizer que os juízes 

devem fazer o direito “o melhor que ele possa ser”. Neste ponto, Sunstein tem duas 

críticias a Dworkin.171 

Primeiro, a proposta de Dworkin de tornar o direito “o melhor que ele possa ser” 

pressupõe uma distinção muito nítida entre a identificação do que o direito é e a 

identificação de como ele pode ser visto à sua melhor luz. Dworkin, segundo Sunstein, 

supõe que podemos, antes de tudo, identificar o direito como algo a ser interpretado. Mas o 

direito não existe como um fato bruto, ou algo acontextual: ele é sempre produto de 

princípios interpretativos. Isso repete o erro positivista de ver o direito como algo a ser 

encontrado.  

Em outras palavras, a crítica de Sunstein é identificar, na teoria de Dworkin, uma 

divisão da interpretação em duas etapas:  

(i)  a primeira etapa consistiria em identificar, de maneira preliminar, o que é o 

direito; e  

(ii) a segunda etapa consistiria em reavaliar e especificar o que é o direito, aí sim 

com base em juízos de valor, para tornar o direito “o melhor que ele possa ser”.  

O interpretativismo Dworkiniano, assim entendido, seria um interpretativismo 

“híbrido”172, sujeito às próprias críticas que Dworkin fez ao positivismo, na medida em que 

depende, em sua etapa inicial, de uma identificação com base em critérios descritos, 

neutros. 173  

                                                
170 Ver, nesse sentido, o item 2.1 deste trabalho. 
171 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 113. 
172 Ver STAVROPOULOS, Nicos. "Legal Interpretivism". In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed. 
Edward N. Zalta, 2014. Disponível em: http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/law-interpretivist. 
Acesso em 02 jan 2015. 
173 Ver FISH, Stanley. Working on the chain gaing: Interpretation in the Law and in Literary Criticism 
Critical Inquiry, Vol. 9, No. 1, The Politics of Interpretation, 1982, pp. 201-216. Ver também Bruno Garrote 
Marques. Objetividade e Interpretação: o debate entre R. Dworkin e S. Fish. Dissertação apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 55: “Fish, portanto, entende que Dworkin 
comete repetidamente pelo menos dois erros: i) assumir que há fatos brutos na história ou no objeto 
analisado; ii) e assumir que há a possibilidade de comportamentos arbitrários ou desviantes. Sendo direto: 
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A segunda crítica diz respeito ao que os juristas realmente fazem quando 

interpretam o direito. Segundo Sunstein, Dworkin escreve como se a melhor interpretação, 

no direito, fosse uma questão de filosofia política. Contudo, os juristas não tentam de modo 

tão abstrato procurar fazer do direito “o melhor que ele possa ser.” O trabalho sobre o que 

é “melhor” é avaliativo, mas é disciplinado. Por disciplinado, Sunstein quer dizer que os 

princípios utilizados são extraídos da própria cultura jurídica: a procura dos juristas é 

interna: baseia-se nas posições já existentes na cultura jurídica, de modo a avaliar quais 

delas possam ser embasadas por bons argumentos.  

A este ponto, acrescento uma nota: a primeira crítica é incoerente com a segunda – 

se o problema de Dworkin é tratar os materiais como um “algo”, ele não poderia ser 

acusado, em seguida, de negligenciar o fato de que os princípios utilizados são extraídos da 

própria cultura jurídica, pois é exatamente isso que o autor tinha em mente ao estabelecer 

as duas etapas de ajuste (fit) e justificação. Dessa forma, podemos perceber os motivos 

pelos quais Sunstein deixa de lado a crítica de que Dworkin divide sua análise em duas 

etapas. Tanto Dworkin quanto Sunstein partem da premissa de que os materiais jurídicos 

são o ponto de partida para a interpretação. A única diferença que sobra é a análise dos 
                                                                                                                                              
para Fish não há fatos brutos, pois sempre se fala dentro de um contexto e também não há a possibilidade de 
comportamentos arbítrio ou desviantes no sentido de Dworkin, pois eles sempre serão interpretados dentro de 
um contexto, seja para aceitá-los ou para negá-los ou para desconsiderá-los, existindo tão somente 
comportamentos diferentes, os quais serão rotulados de diversos modos pelos dialogantes que estejam 
tentando nos convencer de sua posição. Assim, para Fish, Dworkin se associa justamente com aquilo que 
critica: o realismo legal e o positivismo." Raz também identifica em Dworkin um visao híbrida: I venture to 
suggest that Dworkin's theory implies the acceptance of something that is at least like the Rule of 
Recognition as a necessary means for the identification of legal sources. Instead Dworkin challenges the way 
these legal sources are relevant to the understanding of law. He offers in effect a two-tier theory. The law 
consists of what the legal sources directly make into law, and of every- thing which coheres with this part of 
the law in the way explained above. The communication model for the understanding of implied law is 
replaced by a coherence model for non-source-based law. Most commentators, and I suspect most readers, 
myself included, took Dworkin to be advocating what is essentially a hybrid theory: a communication model 
of source-based law and a coherence model of the rest. Legal sources are to be interpreted in accordance with 
the commu- nication model to yield the source-based law. That law is then used as the basis of the coherence 
test to yield the rest of the law. [...]I described the theory commonly attributed to Dworkin in the seventies as 
a hybrid theory combining the communication and the coherence models. This combination has a political 
logic of its own: it represents a conservative political view of the role of the judiciary. The fact that almost all 
Dworkin's political polemics are directed at the Right should not be allowed to disguise this fact. The two-
stage procedure that his theory involves puts coherence at the moral service of the powers that be. Their 
ideology naturally dominates the law directly derived from the legal sources in accordance with the 
communication model. The coher- ence thesis then requires the courts to apply that same dominant ideology 
to hard cases that cannot be resolved by the application of the communi- cation model. Here Dworkin clearly 
parts company with the legal posi- tivists whose theory of law makes room for a theory of adjudication 
calling on the courts to counter rather than to propagate the ideology which underlies unsatisfactory source-
based law. [...] Some of the articles in the present collection may indicate a willingness to jettison the hybrid 
approach and to aban- don the communication model altogether, if as it seems Dworkin ever subscribed to 
this model, in favor of a coherence theory of source-based as well as of non-source-based law”. (RAZ, 
Joseph. Dworkin: A New Link in the Chain, p. 1.109-1.112). 
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materiais como uma questão de filosofia política – ponto que será abordado mais adiante, 

especialmente no capítulo III.  

Apesar das críticas, Sunstein destaca que sua visão e a de Dworkin são aliadas 

contra o positivismo jurídico, e suas diferenças podem ser questões de ênfase e detalhe.174 

 

1.3.2.2. Formalistas Desapontados: Convencionalismo e Indeterminação 

A crítica de Sunstein, nesse ponto, é bastante similar àquela já examinada no item 

1.2.2 acima. Seus alvos são os mesmos: os convencionalistas e os adeptos da tese da 

indeterminação. Além disso, o argumento geral é basicamente o mesmo. No entanto, vale a 

pena explorar o argumento de Sunstein em A Constituição Parcial, pois aqui Sunstein 

entra mais a fundo em questões metodológicas. 

O argumento geral contra os convencionalistas e os adeptos da tese da 

indeterminação é o seguinte: ambos os grupos rejeitam a ideia de que disputas 

interpretativas possam ser resolvidas por meio da razão e da argumentação. Ambos 

acreditam que a existência de princípios concorrentes e baseados em valores devem nos 

levar a rejeitar, por completo, a abordagem baseada em razões.175  

Nesse sentido, essas posições têm em comum com o formalismo a visão de que o 

significado dos textos jurídicos, incluindo a Constituição, nada tem a ver com as razões 

que possam ser oferecidas em sua defesa. Para eles, verdade e objetividade são aspirações 

ingênuas quando falamos de princípios interpretativos que incluem juízos de valor.  

O problema central dessas três visões (formalismo, convencionalismo e 

indeterminação) é o mesmo: todas elas tem um entendimento similar sobre o que 

objetividade da interpretação deveria significar para ser objetividade. Todas elas têm 

visões similares sobre o que é racionalidade e enfatizam a impossibilidade de mediação, 

por meio de discussão e argumentos, das questões de princípios a serem invocados para 

estabelecer o significado da Constituição.  

                                                
174 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p.113. 
175 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 114. 
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Para Sunstein, essas visões desistiram dos conceitos de verdade e objetividade 

porque não conseguem encontrar fundamentos externos ou transcendentais para embasar 

os nossos argumentos sobre valores. Sem tais fundamentos, nossos valores não podem ser 

objetivos e o que sobra é apenas brincadeira, convenções ou poder.176 

Mas, de acordo com Sunstein, essa conclusão não resulta do argumento anterior. De 

fato, não existe uma perspectiva externa. Mas isso não significa que toda argumentação é 

manipulação e tampouco significa que não é possível oferecer boas razões em defesa de 

uma visão ou outra. Para o autor, o acesso dos seres humano à realidade, científica ou 

moral, é sempre mediado: sempre aplicamos prismas interpretativos para nossas 

percepções.177  

Mas isso não quer dizer que o processo de produção de razões é um vale tudo. A 

escolha entre fundamentos transcendentais, de um lado, e caos e arbitrariedade, de outro 

lado, é desnecessária e infiel às formas como a razão funciona no direito.178  

Nesse ponto, é possível entender melhor algumas das premissas metodológicas de 

Sunstein. Para o autor, as alegações dos pós-modernistas e, em geral, daqueles que 

desistiram dos conceitos de verdade e objetividade, se baseiam numa leitura errada da 

herança do pragmatismo filosófico. Essa herança, tal como Sunstein a concebe, consiste 

numa crítica à visão de que os seres humanos têm acesso ao mundo sem mediações, i.e., 

                                                
176 Idem. Ibidem, p. 115. 
177 As referências de Sunstein nesse argumento são dois autores clássicos do pragmatismo filosófico 
(William James e John Dewey), além do Wittgenstein de Investigiações Filosóficas e Hilary Putnam. Nas 
palavras de Danilo dos Santos Almeida, “a posição segundo a qual toda a realidade a ser conhecida, não só a 
moral, depende em alguma medida de pressuposições teóricas e juízos de valor. […] A comparação entre os 
juízos relativos aos fundamentos das ciências com os juízos morais permite pensar que os conceitos de 
valores podem ser tão objetivos quanto os conceitos disputados nos casos de relatividade conceitual. Deste 
forma, Putnam oferece um argumento pela objetividade dos julgamentos morais segundo o qual podem haver 
semelhanças metodológicas importantes entre campos do conhecimento, mesmo entre disciplinas descritivas 
e normativas.” Ver Uma Crítica ao interpretativismo de Ronald Dworkin a partir do realismo pragmático de 
Hilary Putnam, Dissertação (mestrado), Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências 
Jurídicas, Programa de Pos-Graduação em Direito, Florianópolis, 2011. É importante destacar que a 
aproximação de Sunstein com algumas ideias do pragmatismo filosófico clássico de James e Dewey não nos 
credencia a aproximar Sunstein dos neo-pragmatismas filosóficos (visto que Sunstein discorda tanto de 
Stanley Fish quanto de Richard Rorty).Ver, nesse sentido, p. 371 de A Constituição Parcial. Isso também não 
aproxima Sunstein dos adeptos do pragmatismo jurídico de Richard Posner. Ver, de um modo geral, 
SULLIVAN, Michael. Legal Pragmatism. Indiana: Indiana University Press, 2007. Uma resenha dessa obra 
em português:  HERDY, Rachel. O pragmatismo jurídico ‘levado a sério’. In: Boletim CEDES – Centro de 
Estudos Direito e Sociedade, Rio de Janeiro, out/nov 2008, p. 15-23. Disponível em: http://cedes.iuperj.br. 
Acesso em 03 jan 2015. 
178 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 116. 
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sem a ajuda de seus próprios filtros interpretativos.179 Assim entendido, o pragmatismo 

filosófico não dirige qualquer ataque aos esforços humanos para desenvolver fundamentos 

pelos quais podem distinguir entre posições corretas ou erradas. O pragmatismo filosófico 

insiste que as categorias humanas, no direito e em outras áreas, são construídas pelos seres 

humanos. Mas esse é o ponto de partida para um esforço de construir bem as nossas 

posições e não uma razão para abandonar tal empreitada. 

A sugestão de Sunstein, a partir desses argumentos, é que, para resolver qualquer 

disputa sobre princípios interpretativos, precisamos explorar que tipo de sistema 

constitucional será produzido por um conjunto de princípios em vez de outro. A teoria da 

interpretação, portanto, deve ser também uma teoria da democracia constitucional. Tal 

teoria é construída, em boa medida, quando tentamos ver qual sistema será produzido pelas 

abordagens alternativas. Nesse sentido, as noções de verdade e objetividade no direito 

podem muito bem ser entendidas como envolvendo um compromisso honesto e direto com 

questões desse tipo.180 

Apesar de todas as referências ao pragmatismo filosófico, não consigo entender em 

que medida a proposta que Sunstein extrai dele se diferencia do projeto Dworkiniano. Ao 

sugerir que precisamos de uma teoria da democracia constitucional para resolver qualquer 

disputa sobre princípios interpretativos, e ao defender que precisamos explorar que tipo de 

sistema constitucional será produzido por um conjunto de princípios em vez de outro, 

Sunstein estabelece uma relação completa entre a prática interpretativa e os valores morais 

e políticos do intérprete.  

	  

 Texto, Estrutura e História 1.3.3.

Após as críticas às abordagens tradicionais e aos seus críticos convencionalistas e 

adeptos da tese da indeterminação, Sunstein expõe sua própria abordagem. Nela, o texto 

constitucional, a estrutura da Constituição e a história constituinte não são irrelevantes. 

Pelo contrário, cada uma delas é crucial para a interpretação – mas isso não é algo que 

Sunstein defende como um axioma, afinal, como ele mesmo enfatizou, qualquer posição 

depende de argumentos políticos substantivos.   

                                                
179 Idem. Ibidem, p. 127. 
180 Idem. Ibidem, p. 117. 
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Em favor do texto, Sunstein argumenta que a aderência ao texto é uma maneira 

central de disciplinar os juízes e prevenir o exercício arbitrário do poder judicial. No 

entanto, esse argumento depende de uma constatação anterior de que o texto 

constitucional, em termos gerais, é bom e promove a liberdade humana. As conclusões de 

Sunstein seriam diferentes se o texto fosse tirânico ou opressor. Um texto que permitisse a 

escravidão ou a tortura não deveria ser tido como vinculante.181  

Conforme já visto anteriormente, no entanto, o texto não fornece um completo guia 

para a interpretação. Muitas vezes, o seu significado depende não só de princípios 

semânticos, mas de princípios substanciais. Para Sunstein, seria bom se tais princípios 

pudessem ser construídos com ajuda da própria Constituição. Nesse tarefa, a análise 

estrutural da Constituição pode ser útil. Sempre que a coerência e racionalidade forem 

possíveis, elas são bem vindas. Disso, Sunstein conclui que a cláusula de igualdade de 

proteção (equal protection clause)  não deve ser lida de maneira que contrarie a proteção 

constitucional expressa à propriedade privada e à liberdade de contratar.182 

Mas, do mesmo modo, a análise estrutural tem limitações. Muitas vezes, a estrutura 

não nos diz muito sobre temas controversos, como regulação do discurso científico, 

financiamento público da arte e da educação, ação afirmativa, aborto, regulação do 

financiamento de campanhas eleitorais ou pornografia. Em tais questões, tanto o texto ou a 

estrutura deixam lacunas.  

Em face de tais lacunas, parece razoável examinar a história. Segundo Sunstein, 

qualquer concepção do significado constitucional deve considerar a história como algo 

relevante. Na linha defendida pelo autor, sua afirmação não é um axioma: deve ser 

justificada por um argumento político. A história importa porque há boas razões para isso. 

Os argumentos de Sunstein são os seguintes: essa é uma maneira de disciplinar os 

argumentos judiciais e de prestar deferência às decisões do passado. Isso reflete um grau 

de humildade e respeito por processos democráticos envolvendo um grande número de 

pessoas no passado.183 

Mas o recurso à história também tem suas limitações. Muitas vezes, pode não 

oferecer ajuda diante de novas circustâncias ou pode, ainda, refletir situações injustas. Por 
                                                
181 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 119. 
182 Idem. Ibidem, p. 120. 
183 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p.120-121. 
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isso, a história deve ser vinculante apenas na medida em que um princípio interpretativo 

nesse sentido possa melhorar o funcionamento da democracia constitucional. Depois que 

muito tempo se passou, a história – concebida em sentido estrito – têm poucas chances de 

fazer isso. Mais uma vez, isso não quer dizer que os juízes devem fazer o que bem 

quiserem, ou que a história deve ser irrelevante. Para Sunstein, a história pode continuar 

informando o significado do texto, se descrita em um nível elevado de generalidade. 

Nesse sentido, Sunstein conclui que o texto, a estrutura e história podem disciplinar 

a busca pelo sentido da Constituição. Mas essa disciplina não é uma camisa de força. 

Pessoas razoáveis podem continuar divergindo e, para resolver essas divergências, os 

princípios interpretativos devem vir de outro lugar.184 

 

 Interpretação e Substância 1.3.4.

No Capítulo 5 de A Constituição Parcial, Sunstein apresenta sua proposta de 

fundamentação substantiva dos princípios interpretativos. Diferentemente do caminho 

trilhado em Intepretando Leis no Estado Regulador, Sunstein não mais pretende elaborar 

um rol de princípios para guiar a interpretação constitucional. No entanto, Sunstein ainda 

acredita que pode fornecer uma resposta substantiva: os princípios interpretativos devem 

ser derivados do compromisso geral com a democracia deliberativa, embora o autor relute 

um pouco em definir, de modo completo, o que isso significa.  

Sunstein constrói uma concepção – incompleta, como ele mesmo reconhece – de  

democracia deliberativa. Seus fundamentos são, em suas palavras, os ideais do 

republicanismo liberal: (i) a deliberação política; (ii) a cidadania; (iii) os acordos como um 

ideal regulatório; e (iv) igualdade política.185 Esses conceitos são abrangentes e, segundo 

Sunstein, podem ser extraídos das práticas interpretativas constitucionais ao longo dos 

períodos históricos do constitucionalismo americano. 

O compromisso com a deliberação política implica reconhecer que as decisões 

políticas não devem refletir os interesses de grupos privados organizados, ou apenas a 

                                                
184 Idem. Ibidem, p. 122. 
185 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 134-137. 
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proteção de direitos privados pré-politicos.186 A política deve ser resultado de um processo 

extenso de deliberação e discussão, no qual novas informações e novas perspectivas são 

levadas em consideração.  

Aqui, é importante destacar a posição de Sunstein com relação aos direitos: para 

Sunstein, a deliberação política não é hostil aos direitos, que são centrais para o 

constitucionalismo americano.187 Frequentemente, os direitos são pré-condições para o 

processo deliberativo – a liberdade de expressão seria o exemplo mais óbvio disso. Apesar 

de defender que os direitos são, algumas vezes, resultados da deliberação, Sunstein 

enfatiza que razões sempre devem ser invocadas em sua defesa. 

O compromisso com a cidadania, por sua vez, exige que as pessoas tenham um alto 

grau de segurança e independência do Estado. Essas são pré-condições para o exercício da 

cidadania. Esse ideal justifica, para Sunstein, tanto a proteção da propriedade privada 

quanto os programas sociais de redistribuição de renda para atacar a pobreza.188 Por um 

lado, se o Estado puder confiscar todos os bens dos indivíduos, estes passam a ser 

totalmente dependentes do Estado. Mas a pobreza também resulta no mesmo tipo de 

dependência. 

O terceiro ideal é crucial para o entendimento da proposta substantiva de Sunstein: 

os acordos devem ser o ideal regulatório da política. O republicanismo liberal rejeita a 

visão de que diferenças políticas são meras questões de perspectiva, situação ou gosto. 

Frequentemente, existem respostas corretas para controvérsias políticas. As respostas 

devem ser entendidas como corretas pelo único critério possível, a saber: acordo entre 

cidadãos iguais.189 Apenas à luz desse compromisso o ideal de deliberação política é 

inteligível. 

 Por fim, o conceito de igualdade política de Sunstein consiste em um piso mínimo 

de dignidade que propicie ao cidadão a possibilidade de participar do debate democrático 

em pé de igualdade.190 Nesse sentido, disparidades na influência política exercida por 

diferentes grupos sociais devem ser banidas. O Estado deve garantir a liberdade de 
                                                
186 Idem. Ibidem, p. 134. 
187 Idem. Ibidem, p. 135. 
188 Idem. Ibidem, p. 136. 
189 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 136. Ver nota de rodapé 21 na página 373. Ver, também, 
ACKERMAN, Bruce. Constitutional Politics/Constitutional Law. 99 Yale L. J. 453, 1989. Sunstein 
reconhece que um genuíno consenso nem sempre pode ser obtido. 
190 Idem. Ibidem, p. 137. 
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expressão, acesso à educação de qualidade, proteção policial, alimentação básica, moradia 

e assistência médica apropriados. Os sistemas de “castas” devem ser vedados, em busca de 

uma igualdade aproximada de oportunidades.191 

É importante destacar que Sunstein não se propõe a oferecer uma teoria substantiva 

completa. De acordo com o autor, o seu republicanismo liberal é compatível com o 

liberalismo de John Mills, John Rawls e até com certas versões do utilitarismo que 

valorizam a deliberação e a igualdade política, sem levar em consideração as distribuições 

atuais como base para escolhas sociais (a referência é o utilitarismo liberal de Jonathan 

Riley).192  

A intenção de Sunstein, ao estabelecer a democracia deliberativa como ponto de 

partida para a construção dos princípios interpretativos, é estabelecer as pré-condições 

sociais para a deliberação política entre iguais – sua inspiração declarada é o pragmatismo 

clássico de John Dewey193.  

Nesse aspecto, Sunstein pretende construir uma alternativa que atenda às aspirações 

de neutralidade da Constituição. Em vez de tomar o status quo como a base para a 

neutralidade, Sunstein aposta na deliberação política entre iguais. Essa é a chave que 

Sunstein usa para dissolver questões interpretatitvas difíceis, nas quais é plausível pensar 

que as divergências sobre valores explicam porque a controvérsia existe – tais como, por 

exemplo, as famosas tensões entre liberdade e igualdade e entre democracia e direitos.  

                                                
191 Idem. Ibidem, p. 137-140. De acordo com Loiane Prado Verbicaro, “a primeira concepção de igualdade é 
a crença em ser livre da miséria. Trata-se do mínimo de direitos que devem ser reconhecidos e assegurados 
para se garantir a cidadania. Assim, ninguém deve ser privado de ade quada proteção policial, de comida, 
moradia ou assistência médica – o mínimo existencial. Estas são necessidades humanas universais, a serem 
encontradas em qualquer sociedade justa. Este princípio é dificilmente igualitário, visto que ele permite uma 
grande variação nos padrões de vida; mas ele protege as pessoas de existirem abaixo de uma condição 
mínima específica. Este compromisso está ligado à crença na democracia deliberativa e ao comprometimento 
com a cidadania.A segunda concepção é uma oposição ao sistema de castas. Os sistemas de castas são 
tradicionalmente desfavoráveis e incoerentes com a democracia deliberativa, pois negam os princípios da 
cidadania e da igualdade política.A terceira e última concepção envolve aproximada igualdade de 
oportunidades. Tendo-se rejeitado o igualitarismo, pode-se, todavia, insistir na idéia de igualdade de 
oportunidades. É inevitável que, em uma sociedade liberal, diferentes famílias tenham diferentes recursos e 
educação, e essas diferenças imporão uma aguda restrição nos princípios básicos. Todavia, há muita coisa 
que o governo pode fazer para ajudar, como, por exemplo, garantir disponibilidade de boa educação para 
todos”. (A (i)legitimidade democrática da judicialização democrática política: uma análise à luz do contexto 
brasileiro. In: Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 13, n. 101, out/2011-jan/2012, p. 481-482). 
192 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 141. 
193 Note-se que o pragmatismo clássico de John Dewey não pode ser confundido com as versões mais atuais 
do pragmatismo filosófico de Rorty ou com o pragmatismo jurídico de Posner. Ver SULLIVAN, Michael. 
Legal Pragmatism: Community, Rights, and Democracy. Indiana University Press, 2007. 
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A autonomia dos cidadãos depende da proteção aos direitos democráticos de cada 

um deles. A proteção dos direitos, portanto, é necessária para a própria existência do 

processo democrático. Este ponto é importante para esclarecer que Sunstein não é um 

cético com relação aos direitos, conforme às vezes sugere Dworkin.  

Mesmo assim, Sunstein defende uma forma de passivismo judicial baseada nas 

limitações institucionais dos tribunais, que ensejam uma diminuição do seu potencial 

transformador. O autor destaca três temas nos quais as limitações institucionais dos 

tribunais adquirem maior relevância: (i) democracia e cidadania; (ii) eficácia; (iii) foco 

limitado da adjudicação. 

Um papel agressivo dos tribunais nas reformas sociais reduz os canais democráticos 

de procura por mudanças. O protagonismo judicial desvia energia e recursos da política e 

enfraquece as conquistas alcançadas pela deliberação política.  

Além disso, as decisões judiciais são, em geral, ineficazes em promover mudanças 

sociais concretas. O exemplo de Sunstein é o famoso caso americano Brown v. Board of 

Education, em que a Suprema Corte julgou inconstitucional a segregação de alunos negros 

nas escolas. Embora a decisão seja aclamada por ser um importante passo na reforma de 

instituições sociais, ela confirma a posição institucional fraca do poder judicário. Segundo 

Sunstein, os efeitos concretos dessa decisão demoraram anos. Após a decisão, poucas 

escolas aboliram de fato a segregação. Apesar da contribuição inegável do americano 

Brown v. Board of Education, os avanços posteriores foram resultado de diversos outros 

fatores.  Por fim, o judiciário é um sistema inadequado para reformas sociais em larga 

escala, porque o foco restrito nos litígios dificulta o entendimento das questões em toda a 

sua complexidade e abrangência.  

De acordo com Sunstein, a valorização de sua noção de democracia deliberativa 

envolve um papel específico para a Suprema Corte: de adotar uma postura ativa apenas na 

proteção procedimental da democracia deliberativa, no sentido defendido acima por 

Sunstein, deixando (tanto quanto possível) as demais questões em aberto. O papel dos 

tribuinais, ainda que limitado na teoria de Sunstein, adquire importância (pelo menos neste 

aspecto), para garantir a continuidade do processo democrático e a proteção dos direitos 
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das minorias contra as decisões majoritárias que prejudiquem o funcionamento da 

democracia. 194 

Nesse ponto, em nota de rodapé, Sunstein reconhece que foi influenciado por 

Dworkin em seu argumento de que a democracia não exige um papel passivo dos 

tribuinais.195 Mas Sunstein faz questão de listar suas divergências com o autor. São quatro, 

a saber: 

(1) a visão de Dworkin sobre o passivismo judicial é muito rasa. Para Dworkin, os 

defensores do passivismo devem se basear na ideia de que o legislativo tem maiores 

chances de desenvolver uma teoria melhor sobre quais direitos são exigidos pela justiça do 

que os tribunais tentando interpretar cláusulas constitucionais abstratas. Mas esse não é o 

único argumento em favor do passivismo e não leva em consideração o valor do governo 

representantivo. Para Sunstein, algumas formas de passivismo podem ser defendidas sob a 

premissa de que o auto-governo (self-government) representativo é parte do conjunto de 

direitos que as pessoas têm, sendo certo que os seus resultados devem ser respeitados ainda 

que os juízes sejam aptos a desenvolver uma teoria melhor sobre os direitos.  

(2) Segundo Dworkin, não temos razão para pensar que os juízes são menos 

competentes em teoria política do que os membros do legislativo. No entanto, na questão 

da competência, não há evidências teóricas ou empíricas que sejam conclusivas para 

qualquer dos lados. Dworkin coloca o benefício da dúvida em favor dos juízes, mas o 

passivismo também pode ser defendido com base na inconclusividade da questão da 

competência.  

(3) A abordagem Dworkiniana, de um modo geral, não enfrenta as diversas 

deficiências institucionais do judiciário. Qualquer posição sobre o que os juízes devem 

fazer deve ser atenta a essas deficiências. Entre elas: (i) o fato de que o judiciário é 

composto por profissionais do direito que vêm de um segmento particular da sociedade;  

(ii) a ausência de boas ferramentas de investigação de fatos; (iii) o seu isolamento de 

grupos e eventos relevantes; (iv) sua inabilidade de processar os efeitos sistêmicos de sua 

decisão.  

                                                
194 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p. 141-142. 
195 Idem. Ibidem, nota de rodapé 35, p. 374. 
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(4) Os princípios de Dworkin são excessivamente flutuantes, no sentido de que são 

extraídos da teoria moral em abstrato. Para Sunstein, nos princípios de Dworkin, não há 

um papel claro para a história ou para as transformações estruturais ocorridas no 

constitucionalismo americano. Sunstein, ao contrário, pretende enraizar os princípios 

interpretativos no compromisso com a democracia deliberativa, um compromisso cujo 

conteúdo e apelo são derivados tanto da história quanto de uma justificação política 

independente.  

Além desses pontos, Sunstein destaca dois pontos adicionais: a decisão sobre a 

rejeição da neutralidade do status quo, além de levar em conta as questões de democracia e 

do papel judicial decorrente de tais decisões, deve também depender de uma análise da 

natureza do dispositivo constitucional específico (algumas de fato incorporam a 

neutralidade do status quo, e outros não)196, bem como de uma análise geral das 

consequências sociais das decisões. 

Sobre as consequências, o ponto de Sunstein é que considerações empíricas podem 

afetar, ou mudar a perspectiva de nossas decisões.197 Antes de conceder – ou vetar – alguns  

direitos, os tribunais devem checar evidências empíricas sobre consequências sociais, entre 

elas, as dificuldades de execução de algumas medidas pelo próprio judiciário. O autor cita 

dois exemplos: o reconhecimento de um direito constitucional ao bem-estar e os efeitos 

discriminatórios das decisões constitucionais.  

No primeiro caso, Sunstein reconhece que a pobreza atualmente existente – o status 

quo – não pode ser justificada com base em uma visão neutra sobre o status quo. Talvez a 

pobreza existente decorra da falha do Estado em proteger direitos básicos. Mas se o 

judiciário decidir, sozinho, conceder um direito concreto à subsistência, ele teria que 

estabelecer um programa social de assistência – com impacto em outros programas sociais 

do governo e econômicos em geral. As dificuldades de implementação desse direito pelo 

judiciário podem prejudicar o próprio objetivo de acabar com a pobreza.  

No caso de decisões dos tribunais que produzam efeitos discriminatórios, os 

impactos sociais também são imensos. Os tribunais também não têm muitas condições de 

                                                
196 SUNSTEIN, Cass R. The Partial Constitution, p.153-155. 
197 Idem. Ibidem, p.155-156. 
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avaliar os efeitos discriminatórios que podem resultar do veto de programas como de ação 

afirmativa.  

Isso tudo implica, em grande parte, em uma recomendação de passivismo judicial 

num sentido específico: se, por um lado, a Suprema Corte deveria ter cautela no 

reconhecimento de direitos (exceto nos casos em que os direitos sejam essenciais para o 

próprio funcionamento da democracia), a Suprema Corte deveria se abster de vetar 

políticas públicas progressistas promovidas pelo legislativo ou pelo executivo, tais como 

políticas de ação afirmativa (a não ser, por exemplo, que algum sistema de cotas raciais 

fosse estabelecido para o sistema eleitoral). Em resumo: considerando a noção de 

democracia deliberativa defendida pelo autor, o fórum de princípio deve ser a deliberação 

política, e não o judiciário. O judiciário deve, nesse sentido, atuar de maneira agressiva 

apenas para fortalecer o próprio status democrático das deliberações políticas. Essa 

postura, como visto, deve ser adotada pelos tribunais não por imposição, e sim em virtude 

dos valores independentes da democracia deliberativa.   

Acredito que A Constituição Parcial é a obra mais importante de Sunstein em 

direito constitucional. Além disso, é nessa obra que estão expostas com maior clareza as 

premissas metodológicas e as bases políticas pressupostas em sua teoria. A chamada 

“conversão antiteórica” que Dworkin imputa a Sunstein, ao meu ver, não ilustra fielmente 

a trajetória do autor. Os pressupostos defendidos em A Constituição Parcial continuam 

funcionando na obra de Sunstein – ele apenas muda de foco para tentar encontrar alguma 

maneira de possibilitar que os juízes adotem posições morais e políticas de maneira 

modesta. No entanto, esse foco tem um objetivo que é, do início ao fim, político. Sunstein, 

sem dúvidas, valoriza a modéstia – mas também é um autor indignado com as decisões 

conversadoras da Suprema Corte tomadas durante o período em que Sunstein escreve 

sobre interpretação constitucional.198  

 

 Raciocínio Jurídico e Conflito Político  1.4.

                                                
198 Nesse sentido ver, por exemplo, SUNSTEIN, Cass R., Radicals in Robes: Why Extreme Right-Wing 
Courts Are Wrong for America, Basic Books, 2005.  
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A obra Raciocínio Jurídico e Conflito Político199 representa uma mudança de foco 

de Sunstein. Até então, Sunstein tinha o objetivo de chamar a atenção para a 

inevitabilidade dos princípios interpretativos no processo de estabelecer o que a lei ou a 

Constituição significam e, em seguida, oferecer um caminho para a construção desses 

princípios. Essa estratégia envolvia, portanto, a apresentação de uma proposta de método – 

interpretativista, em sua essência – acompanhada de argumentos em seu favor. Essa 

proposta tinha como base uma premissa central: é possível ter respostas corretas sobre o 

que a lei ou a Constituição significam. Para isso, é preciso estabelecer quais são os 

princípios interpretativos corretos, o que só pode ser feito de uma maneira: defendendo tais 

princípios com base nos argumentos corretos.200 Ato contínuo, Sunstein levava essa 

proposta de método adiante, construindo princípios que pudessem seguir como guias para a 

tarefa de estabelecer o que a lei ou a Constituição significam, sempre apresentando razões 

em seu favor. Mas a conclusão sobre o papel dos tribunais era um pouco ambígua: 

considerando todas as suas limitações institucionais, os tribunais deveriam ter bastante 

cautela e modéstia nessa (inevitável) tarefa, limitando tanto quanto possível as incursões 

por princípios interpretativos muito abstratos ou polêmicos.  

A partir de Raciocínio Jurídico e Conflito Político, essa estratégia é abandonada de 

vez – ainda que o autor mantenha a sua premissa metodológica mais básica de que, na 

essência, é interpretativista. Em vez de levar adiante a tarefa de construir princípios 

interpretativos, Sunstein passa a explorar a seguinte questão: como estabelecer o que a lei e 

a Constituição significam no meio de desacordos políticos e diante do pluralismo de 

valores? É possível, de alguma forma “baixar a bola”, i.e., deixar em suspenso uma 

teorização geral sobre as razões que justificam as decisões jurídicas? 

Sobre teorização geral, o que Sunstein tem em mente é uma abordagem que 

estabeleça um único e simples valor que opere em um alto nível de abstração, 

possibilitando a dedução de soluções particulares a partir de um princípio geral. 

O ponto central do autor é que os profissionais do direito201 utilizam uma técnica 

especial para chegar a consensos em situações de conflito político mediante o recurso ao 

                                                
199 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict. New York: Oxford University Press, 1996. 
200 Estratégia similar foi empregada por Sunstein na obra Democracy and the Problem of Free Speech. Free 
Press – University of Virginia,1993. 
201 Segundo Dworkin, essa seria uma objeção à abordagem teórica com base na profissão: juristas não são 
filósofos. Ver o item 3.1 desta dissertação.  
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que o autor chama de “acordos não completamente teorizados” (incompletely theorized 

agreements).  

O argumento dos “acordos não completamente teorizados” consiste em defender 

que pessoas com inclinações teóricas bastante distintas podem conseguir chegar a um 

acordo sobre o que fazer em um caso específico, desde que (i) concordem, ainda que por 

razões diferentes, que as consequências da decisão são boas; e (ii) resolvam “baixar a 

bola”, i.e., deixar em suspenso uma teorização completa sobre as razões mais abstratas que 

as levam a tomar tal decisão.202  

Juristas não tentam decidir questões vastas de moralidade, e sim questões 

particulares, de maneira circunscrita. Para tanto, eles fazem acordos não completamente 

teorizados. Mas essa não é apenas uma descrição da prática jurídica: há algo valioso nesses 

acordos não complemetamente teorizados, e Sunstein pretende apresentar argumentos em 

favor de sua utilização, em muitos casos, como uma boa estratégia de produção de 

decisões jurídicas corretas. Para tanto, Sunstein sugere que esses acordos são centrais para 

o raciocínio jurídico porque promovem estabilidade social e são uma forma de demonstrar 

respeito mútuo no direito e na democracia liberal.203 

 

 Raciocínio Jurídico 1.4.1.

Antes de apresentar a sua defesa dos acordos não completamente teorizados, 

Sunstein apresenta algumas notas sobre o raciocínio jurídico. Algumas delas são 

metodológicas e merecem destaque.  

O primeiro ponto é sobre a especificidade do raciocínio jurídico. Sunstein começa o 

Capítulo I afirmando que a lógica e o raciocínio no direito não são distintos da lógica e do 

raciocínio em geral, mas faz a ressalva de que os profissionais do direito têm um modo 

particular de pensar em virtude do papel social que desempenham: juristas não são 

economistas nem filósofos. Nesse sentido, o raciocínio jurídico é específico, pois se volta 

para a prática jurídica. Para ilustrar o ponto, Sunstein passa por uma descrição das fontes 

                                                
202 SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York, Oxford University Press, 1996, 
p. 35-62. 
203 Idem. Ibidem, p. 5. 
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clássicas do repertório do profissional jurídico: regras, padrões, princípios, analogias, 

interpretação, e assim por diante. 204 

Antes disso, Sunstein destaca duas formas de investigação que são valiosas para o 

direito: o método do equilíbrio reflexivo de John Rawls 205  e a investigação de 

consequências empíricas. Sobre o método de Rawls, Sunstein argumenta que a busca pelo 

equilíbrio entre as convicções particulares e gerais, ambas não-fundacionais e sujeitas à 

revisão para se atingir uma ordem coerente, desempenha um papel importante no 

raciocínio jurídico (embora sujeito a limitações, como será visto no próximo item). Sobre a 

análise consequencialista, o autor destaca que o raciocínio jurídico muitas vezes envolve a 

investigação das consequências das normas jurídicas e dos melhores meios para se atingir 

dados objetivos. Muitas vezes, dados empíricos – se disponíveis – podem ser decisivos 

mesmo para mediar divergências políticas ou interpretativas. Para Sunstein, a análise das 

consequências deveria ocupar um lugar mais importante no direito. 206 

A análise das fontes clássicas do repertório do profissional jurídico envolve uma 

ressalva inicial: a natureza de cada disposição legal – se é uma regra, um princípio, ou um 

padrão e assim por diante – não pode ser definida em abstrato ou mesmo apenas por meio 

de sua leitura. Tomar uma disposição legal como uma regra ou como outra coisa, depende, 

para Sunstein, dos entendimentos e práticas de quem interpreta a disposição legal. O efeito 

da prática interpretativa na natureza do direito é de imensa importância e um entendimento 

dessa prática é uma grande parte do raciocínio jurídico.207 

O condição de regra (ruleness) de uma disposição jurídica sempre depende que o 

intérprete a reconheça como tal em um caso específico – isso, por si só, insere algum grau 

de discricionariedade do intérprete e casuística nas regras. Se tomarmos a distinção entre 

as fontes do repertório jurídico (regras, princípios, e assim por diante) quanto à abertura a 

decisões casuísticas, essa distinção seria, portanto, de grau e não de tipo. Todas as 

categorias caem num mesmo continuum, no qual, de um lado, se encontra a  

“discricionariedade ilimitada” (untrammeled discretion) e, no outro extremo, as regras, 

sendo que as demais categorias (parâmetros, fatores, princípios, diretrizes, analogias) 

                                                
204 SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, p 13-14. 
205 Idem. Ibidem, p.16-17. 
206 SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, p. 19. 
207 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 20-21. 
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encontram-se entre os dois polos, de modo que algum grau de casuística sempre será 

necessário na decisão de cada caso.208  

Sunstein define a “discricionariedade ilimitada” como a faculdade de exercer 

livremente o poder conforme as próprias convicções morais e políticas, sem limites sobre o 

que deve ser levado em conta na tomada de decisões. Em contraste, o autor caracteriza as 

regras pela tentativa definir, ex ante, a decisão que deve ser tomada em um caso. Podemos, 

dessa forma, falar em um sistema de regras quando o conteúdo do direito tenha sido fixado 

antes de sua aplicação. 

Na discussão sobre regras, Sunstein mais uma vez relembra sua premissa 

interpretativista. O autor levanta a seguinte questão: o raciocínio jurídico pode ser 

independente da política ou da moralidade? A resposta é negativa e, para o autor, o vício 

do formalismo reside na negação dos juízos políticos e morais no âmbito do raciocínio 

jurídico.209 O raciocínio com referência a regras, às vezes, é uma farsa quando um 

julgamento de valor – que não pode ser encontrado nas regras – está sendo feito sem 

divulgação. Sofre desse vício aquele que tenta decidir casos apenas com referência a 

decisões feitas por outras pessoas, quando os próprios juízos estão inevitavelmente em 

ação. 210 

Esse é um ponto relevante que está subjacente ao trabalho de Sunstein: ele não nega 

a possibilidade de correção da justificação política ou moral. Nesse sentido, toda a 

discussão contra teorias abstratas não se baseia na indeterminação das questões morais, e 

sim no risco de erro quando pessoas desqualificadas tentam respondê-las e nas 

consequências ruins que isso pode gerar. 

                                                
208 Idem. Ibidem, p. 23. 
209 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 24. O único tipo de formalismo que não 
escapa desse vício é o formalismo justificado por argumentos políticos ou morais. A atratividade desse 
formalismo depende, no entanto, dos argumentos levantados em seu favor. Ver SUNSTEIN, Cass R., “Must 
Formalism be Defended Empirically?”, 66 U. CHI. L. REV. 636 1999. É importante esclarecer que Sunstein 
não se considera um formalista. “Nor do I mean to suggest, via the title, that any side bears the burden of 
proof. For clarification, I might add that while formalism captures part of the territory, I believe that it is an 
inadequate approach to statutory and constitutional interpretation in the United States. In statutory 
interpretation, I would favor a presumption in favor of that species of formalism that emphasizes the natural 
meaning of statutory terms, taken in their context; but I would allow the presumption to yield where the 
result is absurd or where background principles, constitutional or otherwise, argue in favor of pressing the 
text in particular directions. […] Constitutional law seems to me to have an even larger nonformalist 
tendency, and properly so,	  has so many common law characteristics. But a defense of these propositions 
would go well beyond the current discussion.”  
210 Idem. Ibidem, p. 25. 
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Em Raciocínio Jurídico e Conflito Político, Sunstein procura maneiras de escapar 

da teorização abstrata não porque esse tipo de teorização é irrelevante para o direito, mas 

porque não é o papel dos profissionais do direito tentar se engajar nessa tarefa. Nesse 

sentido, o desafio de Sunstein é tornar a teorização excessivamente abstrata irrelevante 

para a profissão jurídica, em virtude de suas próprias limitações: os juristas não têm 

condições de produzir boas teorias abstratas porque eles têm mais o que fazer: casos para 

julgar, documentos para analisar, leis para estudar, e assim por diante. O desafio 

Sunsteiniano, portanto, consiste em identificar as formas de evitar as discussões políticas e 

morais abstratas sem cair em uma contradição: se o raciocínio jurídico é inevitavelmente 

político e moral, como evitar o inevitável? 

 

 Acordos Não Completamente Teorizados 1.4.2.

A chave que Sunstein encontra para tornar irrelevante a teorização excessivamente 

abstrata é a referência aos “acordos não completamente teorizados”. Eles permitem que as 

pessoas convirjam sem necessariamente compartilhar teorias gerais e princípios com alto 

nível de abstração que justifiquem suas posições. Para tanto, é necessário adotar princípios 

cujo nível de abstração seja baixo. 

Para Sunstein, é importante a distinção entre níveis de abstração: o autor distingue 

teorias de alto nível (teorias de grande escala sobre o correto ou o bom, como a de Kant e o 

utilitarismo) e teorias de nível intermediário ou baixo, compostas pela maior parte do 

material da doutrina jurídica, cuja relação com grandes teorias é ambígua: muitas vezes, 

suas posições são compatíveis com diversas teorias de alto nível.211 O autor reconhece que 

não há um algoritmo que permita traçar a distinção, mas mesmo assim a entende cabível. O 

ponto central é que esses acordos envolvem o uso construtivo do silêncio: eles minimizam 

conflitos, permitem que o presente aprenda com o futuro e ajudam a economizar tempo e 

custos. 

A preocupação central de Sunstein é o uso desses acordos nos tribunais, nos quais 

os juízes tem o dever de prestar contas das razões de suas decisões. Decisões conjuntas 

exigem que suas razões falem por todas as pessoas que tomaram tais decisões (ainda que 

                                                
211 SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, p. 37. 
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os fundamentos de cada um sejam diferentes). Mas o argumento também ilumina nosso 

entendimento da cooperação política, nos casos em que alguns de nós devemos decidir se e 

como cooperar com os outros para levar adiante as políticas que apoiamos e decisões que 

tomamos, bem como o entendimento sobre a formação de convicções políticas pessoais. 212 

Sunstein propõe o recurso à teoria incompleta com relação a cada uma dessas 

situações, utilizando o aparato do consenso sobreposto (overlapping consensus) de John 

Rawls para argumentar que devemos cooperar com aqueles que favorecem as políticas e 

decisões particulares que defendemos, mesmo que por fundamentos diferentes. O mesmo 

se aplica às decisões colegiadas em tribunais: em alguns casos pode ser melhor, por várias 

razões, acordar em uma decisão superficial com a qual todos possam concordar.  

Mas até aí, nenhum desses argumentos é suficiente para tornar irrelevante a 

teorização excessivamente abstrata no direito. O modelo de consenso sobreposto de Rawls 

supõe que cada um tenha feito um julgamento individual baseado em teorias que decorrem 

de esquemas éticos “compreensivos” (abrangentes). Sendo assim, a coordenação entre 

indivíduos e a formação de decisões colegiadas com base em argumentos não 

completamente teorizados não impedem que cada intérprete, separadamente, tenha se 

engajado em uma teorização excessivamente abstrata.213 

Portanto, para tornar a teorização abstrata irrelevante, Sunstein precisa dar um 

passo adicional. A escolha do autor é utilizar as ideias por trás dos acordos não 

completamente teorizados como base para a formação dos julgamentos individuais. Assim, 

sugere que os juízes devem se abster, no exercício de sua responsabilidade individual de 

julgamento, de se aventurar nos domínios mais abstratos da teoria moral e política. Ou 

seja, não só as alianças devem ser forjadas de acordos superficiais, mas os próprios 

julgamentos individuais devem ser superficiais.214 

Aqui Sunstein contrasta sua abordagem com a abordagem de Dworkin, que é 

integrada à teoria.215 Sunstein pretende distinguir os juízes comuns do modelo do juiz 

Hércules traçado por Dworkin.216 Enquanto Hércules busca uma teoria abrangente, juízes 

                                                
212 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 38-44. 
213 Se Sunstein parasse por aqui, o seu argumento seria não contra a teoriazação excessiva, mas em favor de 
órgãos colegiados para decidir questões jurídicas complexas.  
214 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 42-44. 
215 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 48-50. 
216 DWORKIN, Ronald. Law’s empire, p. 239-240. 
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comuns não têm como considerar todas as linhas de averiguação e devem buscar uma 

teoria que é incompleta (no sentido defendido por Sunstein). Sunstein sabe que nem 

sempre isso é possível, mas defende que muitas vezes é assim que os juízes agem e que há 

um valor nessa atitude. O pressuposto subjacente a essa ideia é que podemos saber que 

algo é verdadeiro de modo completo o porquê. A questão é: como isso é possível no 

direito? A chave, em Raciocínio Jurídico e Conflito Político, está no raciocínio 

analógico.217 

 

 Raciocínio Analógico  1.4.3.

Segundo Sunstein, a analogia consiste em uma forma intermediária de pensamento 

jurídico, porque, ao mesmo tempo, dispensa o aprofundamento teórico do tema a ser 

estudado – não exigindo que sejam formuladas novas teorias sobre o caso concreto em 

discussão – sem descartar o emprego de um mínimo de abstração em seu método, impondo 

que o intérprete fundamente a sua opção de se socorrer, em determinado caso, do teor de 

decisão anteriormente aplicada a outro. Seria, por isso, uma solução interpretativa apta a 

harmonizar os distintos e variados pontos de vista dos juízes pertencentes a dado 

ordenamento jurídico, preservando, assim, a congruência, a transparência, a igualdade e a 

segurança jurídica.218 

A proteção das expectativas e a garantia de isonomia de tratamento são, por sinal, 

as principais razões invocadas por Sunstein para justificar a escolha da analogia enquanto 

substrato ideal a viabilizar a utilização dos precedentes. 

O raciocínio analógico permite, por meio da identificação das similitudes e 

diferenças, a formulação de um juízo comparativo, de acordo com o qual a existência de 

uma ou algumas características comuns entre os casos autoriza a submissão do posterior a 

idêntica solução ou tratamento jurídico imposto ao anterior, ainda que ambos possuam 

atributos diferentes, específicos ou próprios, não necessariamente compartilhados, 

portanto, pelos demais casos.219 

                                                
217 Sunstein menciona inspiração de Edward Levi com relação a essa questão. Cf. Legal Reasoning and 
Political Conflict, p. 68-69. 
218 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 63. 
219 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 64. 
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Esse juízo de comparação, no entanto, é de mera probabilidade, já que a existência 

de uma ou algumas características comuns não permite, por si só, a aplicação do 

precedente, fazendo-se imprescindível a análise, pelo intérprete, do conjunto das 

semelhanças e diferenças determinantes entre os casos discutidos.220 

Não se insere a analogia, diante do apresentado, no âmbito das técnicas dedutivas 

de interpretação. A identificação da solução aplicável se dá concretamente e não com 

precedência ao problema-objeto de estudo. Bem por isso, Sunstein alerta que o raciocínio 

analógico não garante bons resultados: embora similares em parte, os casos submetidos a 

análise permanecerão, em essência, sempre diferentes quanto a outros aspectos. O autor 

continua enfatizando, portanto, a importância da tarefa do intérprete.221 

Sunstein identifica quatro aspectos que, na visão dele, balizam o desenvolvimento 

do raciocínio analógico. O primeiro é a coerência na aplicação dos precedentes. O segundo 

é a concretude, considerando o fato de serem os princípios de solução dos casos apurados a 

partir do efetivo enfrentamento deles na prática. Na sequência, faz referência à 

desnecessidade de existência de uma teoria de larga aplicação para que se confira 

legitimidade aos resultados. Por fim, enunciado o grau intermediário de abstração do 

raciocínio analógico.222 

Uma vez superada a etapa de identificação das semelhanças e diferenças, tanto as 

relevantes quanto as irrelevantes, e sendo a hipótese sob análise suscetível de incidência do 

precedente, passa-se ao estudo da forma ou modo pelo qual o parâmetro influenciará o 

julgamento do caso posto à discussão.  

Sunstein classifica os precedentes de acordo com sua força vinculante em 

vinculantes, não vinculantes e em julgamentos hipotéticos. Os primeiros são aqueles 

inderrogáveis pelo intérprete. Os segundos correspondem àqueles passíveis de revogação 

em circunstâncias excepcionais. Já os últimos consistem nos julgamentos que, apesar de 

não constituírem precedentes, decorrem da obviedade. Nas três situações, deve-se 

identificar a razão de decidir ou fundamentação mínima que poderá ser transportada do 

caso-parâmetro para o caso concreto. A amplitude dessa fundamentação será sempre 

                                                
220 Idem. Ibidem, p. 65. 
221 Idem. Ibidem, p. 65-67. 
222 Idem. Ibidem, p. 67-69. 
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delineada de acordo com os casos que forem surgindo, pois, como se disse, a analogia é 

uma técnica não dedutiva de interpretação.223 

A natureza do precedente determina, em grande medida, a sua aplicação enquanto 

regra ou como uma analogia. O primeiro é informado pela lógica da subsunção: o 

precedente será aplicado em casos de idêntico teor, ou melhor, em hipóteses de semelhança 

determinante e diferença irrelevante. No último caso, o precedente será aplicado com base 

no raciocínio analógico aos casos em que, mesmo diante de algumas diferenças, apresente 

jaez própria à solução do problema.224 

Sunstein aponta, ainda, que a utilização do raciocínio analógico aos precedentes 

implica não só em segurança jurídica, como também maior economia de tempo. Os 

intérpretes são poupados do processo de recriação das razões de decidir, bastando a 

referência fundamentada ao precedente identificado como aplicável ao caso.225 

O autor lembra, além disso, que a analogia proporciona, em última análise, o 

diálogo entre os intérpretes, que, ao decidirem os casos submetidos à sua apreciação 

colocando em discussão suas convicções sobre os mais diversos assuntos, acabam por 

reconhecer como legítimas as decisões precedentes.226 

 

 Interpretação 1.4.4.

O último capítulo de Raciocínio Jurídico e Conflito Político é dedicado à 

intepretação. Um ponto geral: debates interpretativos no direito envolvem diferentes visões 

sobre qual abordagem interpretativa contribuirá para o melhor sistema jurídico, 

considerando todos os fatores envolvidos. Sem dúvidas, essa é uma questão abstrata e 

grandiosa, motivo pelo qual os profissionais do direito também se engajam em acordos 

incompletos para decidir sobre os métodos corretos de interpretação em meio às incertezas.  

Apesar disso, Sunstein faz algumas notas metodológicas sobre interpretação. É 

importante notar que sua premissa interpretativa é a mesma. 

                                                
223 Idem. Ibidem, p. 70-71.  
224 SUNSTEIN, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict, p. 71-72. 
225 Idem. Ibidem, p. 76-77. 
226 Idem. Ibidem, p. 77. 
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 Não Há Nada que a Interpretação Apenas Seja 1.5.

Em seu mais recente ensaio sobre intepretação, intitulado Não há nada que a 

intepretação apenas seja, Sunstein sintetiza as suas ideias sobre interpretação 

constitucional. Vale a pena citar o parágrafo introdutório que reúne as ideias do texto. 

Many people believe that the Constitution must be interpreted in their 
preferred way. They insist that the very idea of interpretation requires 
judges to adopt their own method of construing the founding document. The 
problem with this view is that in the legal context, there is nothing that 
interpretation “just is.” Among the reasonable alternatives, no approach to 
constitutional interpretation is mandatory. Any approach must be defended 
on normative grounds – not asserted as part of what interpretation requires 
by its nature. Whatever their preferred approach, both judges and lawyers 
must rely on normative judgments of their own. Nonetheless, they 
sometimes claim that their own approach is necessary, in the sense that they 
have no choice but to adopt it, if they are to engage in interpretation at all. 
That claim is a recipe for confusion. It is true that some imaginable practices 
cannot count as interpretation at all. If judges do not show fidelity to 
authoritative texts, they cannot claim to be interpreting them. But without 
transgressing the legitimate boundaries of interpretation, judges can show 
fidelity to texts in a variety of ways. Within those boundaries, the choice 
among possible approaches depends on the claim that it makes our 
constitutional system better rather than worse.  

Sunstein inicia o seu artigo com um exemplo de situação conversacional: em um 

diálogo comum, entre amigos, buscamos descobrir a real intenção daquele com quem 

conversamos. Assim, segundo ele, se uma amiga pede que você a encontre no “meu 

restaurante favorito”, você vai provavelmente perguntar o que, exatamente, ela tinha em 

mente. Extrair a real intenção de alguém, segundo Sunstein, envolve não apenas atenção às 

palavras, mas também ao contexto e aos objetivos como uma tentativa de descobrir o que a 

pessoa tem em mente.227  

De acordo com Sunstein, há quem pense que a interpretação jurídica não é 

fundamentalmente diferente. Na opinião dessas pessoas, uma forma de originalismo, 

baseado na ideia da intenção do autor, está embutido no conceito de interpretação. Sunstein 

reconhece que a interpretação jurídica até pode ser conceituada dessa forma, mas essa não 

é única maneira de conceituá-la.  

                                                
227 SUNSTEIN, Cass R. There is nothing that interpretation just is. Agosto, 2014, p. 3. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=2489088>. Acesso em 04 jan 2015. 
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Mesmo que se entenda que, em uma conversa comum, a ideia de interpretação 

envolve uma busca das intenções do autor, esse entendimento não é obrigatório. Mas é 

sensato dizer que, em uma conversa, perguntamos sobre as intenções do locutor pois o 

objetivo da comunicação particular não é atingido sem a busca das intenções subjetivas. 

Conforme Sunstein, se a interpretação é entendida dessa maneira na situação de uma 

conversa, isso é porque essa é a melhor maneira de entender o conceito de interpretação 

nesse contexto. 228 

As mesmas coisas podem ser ditas sobre a comunicação dentro de uma organização 

hierárquica. Se um supervisor diz a um empregado o que fazer, é correto pensar que, em 

circunstâncias normais, o empregado deveria perguntar: "O que, exatamente, o meu 

supervisor quis dizer com isso?" A ressalva "em circunstâncias normais" é necessária, para 

Sunstein, porque até mesmo os subordinados às vezes perguntam sobre algo diferente das 

intenções de quem falou: tudo depende do papel do subordinado. Alguns deles podem ter 

um papel diferente ou menos respeitoso.  

O empregado que faz esta pergunta, a faz por razões: os funcionários devem 

geralmente seguir as instruções de seus supervisores, e a prática de seguir instruções, em 

organizações hierárquicas, normalmente exige uma maior atenção às intenções subjetivas 

dos supervisores. Em alguns contextos, podemos dizer que a interpretação das instruções 

de um supervisor "apenas é" um esforço para descobrir e seguir intenções subjetivas - não 

no sentido de que esse entendimento da interpretação é inevitável ou estritamente 

obrigatório mas no sentido de que ele captura como a maioria das pessoas usa a palavra em 

determinados contextos. Se isso for verdade, de acordo com Sunstein, isso é porque temos 

razões para isso: essa compreensão da interpretação faz com que o relacionamento 

supervisor-empregado funcione melhor. 

Na vida comum, a concepção mais usual de interpretação envolve a procura de 

intenções do locutor. Mas, segundo Sunstein, é fácil pensar nos casos em que a 

interpretação não opera em função de tais intenções. Na verdade, alguns dos originalistas 

mais comprometidos, incluindo o próprio juiz Scalia, acreditam que o que importa é o 

“sentido público” original do documento, e não as intenções dos seus autores. Os próprios 

originalistas discutem ferozmente se o sentido original, ou as intenções originais, devem 

                                                
228 Idem. Ibidem, p. 3. 
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ser tomados como legítimos. Isso sugere, de acordo com Sunstein, que a ideia de 

interpretação, para se qualificar como tal, não precisa ser focada em intenções. 

Sunstein destaca que nós também podemos imaginar uma forma de textualismo que 

indague sobre o significado contemporâneo do texto. Em seu favor, muitos daqueles que 

insistem na fidelidade ao significado original não insistem que sua própria visão é 

compelida pela própria ideia de interpretação. Em vez disso, eles sugerem que a sua 

própria abordagem permitiria obter melhores consequências.  

Nesse ponto, Sunstein concorda que os juízes devem ser, pelo menos em alguma 

medida, fiéis ao texto em si, mesmo que o texto não seja tão bom. Se os juízes 

simplesmente desconsiderarem os textos, eles sequer podem alegar que os estão 

interpretando. Nesse sentido, a ideia de interpretação impõe restrições sobre o que os juízes 

podem fazer. Além disso, para Sunstein, os sistemas jurídicos funcionam muito melhor - e 

até mesmo são considerados como sistemas jurídicos - se os juízes forem fiéis aos textos 

das autoridades. Se não forem, o próprio Estado de Direito fica em perigo, pois pareceria 

que os juízes têm poderes para fazer o que quiserem. Nesse sentido, o autor afirma que há 

um excelente argumento consequencialista em favor de tomar textos constitucionais como 

obrigatórios.  

Em todo o caso, o que essas ideias sugerem, essencialmente, é que várias 

abordagens para interpretação estão disponíveis e a escolha entre elas deve ser justificada. 

Isso depende de um argumento que explique por que a sua adoção faria nosso sistema 

constitucional melhor ao invés de pior. 

Sunstein enfatiza que o conceito de interpretação impõe restrições. Algumas 

abordagens não podem ser qualificadas como interpretação. Mesmo que seja bom, 

pragmaticamente falando, substituir a nossa própria Constituição pela melhor Constituição 

que se possa imaginar, a substituição não pode ser considerada como interpretação. Mas 

essa restrição não elege nenhuma abordagem interpretativa aprioristicamente: o conceito 

de interpretação não obriga qualquer forma de originalismo. 

Dito isso, Sunstein passa à análise das abordagens não originalistas. Suponha que 

um juiz pense que onde a Constituição é vaga ou com textura aberta, ele pode interpretá-la 

de modo a fazer o processo democrático funcionar da melhor maneira possível. Essa 

abordagem é regulada pela própria ideia de interpretação? Para Sunstein, é difícil de 
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perceber o porquê. O juiz Breyer argumentou que uma abordagem de proteção da 

democracia, honrando a liberdade em seu sentido positivo, se encaixa com o texto e com 

os propósitos da Constituição, mesmo que não se encaixe com o significado original, 

concebido em sentido estrito. Além disso, Sunstein relembra que alguns originalistas 

defendem que a Constituição foi deliberadamente escrita em termos gerais, sob a premissa 

de que o seu significado deveria evoluir ao longo do tempo.  

Diante disso, Sunstein conclui que a abordagem de Breyer deve ser avaliada pelos 

seus méritos; ela não pode ser ignorada. Para seu crédito, Breyer é sincero sobre este 

ponto, e sustenta que as consequências de sua abordagem preferida seriam boas. 

Segundo Sunstein, o mesmo é verdadeiro para a visão de Dworkin, segundo a qual 

a Constituição deve ser interpretada de modo que suas abstrações envolvam o raciocínio 

moral dos juízes, sendo que estes juízes devem dar a essas generalidades as melhores 

leituras morais que puderem dar. Sunstein afirma que tanto a Lochner Court e quanto 

Warren Court abordaram a Constituição desta forma, e muitas pessoas, tanto de direita 

quanto de esquerda, pensam que a Suprema Corte deveria retomar essa abordagem hoje. Se 

esta é ou não a abordagem correta, certamente conta como interpretação dentro de 

entendimentos linguísticos admissíveis da palavra. 

Sunstein então descreve mais uma vez a teoria da intepretação de Dworkin, que 

envolve as dimensões de ajuste (fit) e justificação. Para o autor, o que Dworkin quer dizer 

é que, dentro dos limites da dimensão de ajuste, um intérprete deve justificar os materiais 

legais existentes no sentido de fazer com que eles sejam o melhor que puderem ser. Para 

explicar essa abordagem, Dworkin oferece a famosa analogia do romance em cadeia. 

Segundo Sunstein, Dworkin está certo ao observar que, pelo menos em um sistema de 

precedentes, os julgamentos judiciais frequentemente se parecem com isso.  

Há também, de acordo com Sunstein, um consenso de que, no sistema 

constitucional americano, juízes que interpretam a Constituição têm o dever de fidelidade 

ao que veio antes (sujeito a uma teoria relevante de erro). Mas isso ainda abre opções 

interpretativas. Se, por exemplo, a questão é saber se a Constituição obriga os Estados a 

reconhecer o casamento do mesmo sexo, os juízes devem perguntar: que abordagem coloca 

os materiais existentes à sua melhor luz? Essa resposta depende de argumentos. Portanto, a 

ênfase no ajuste e na justificação deixa muitas questões em aberto. Uma questão recorrente 

é o relacionamento entre a jurisprudência, as práticas sociais e o entendimento original do 
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texto; o que a obrigação de ajuste (fit) quer dizer quando estes materiais apontam para 

direções diferentes? Segundo Sunstein, diferentes respostas para essa questão são 

admitidas dentro do conceito geral de interpretação.  

Com base no argumento de Dworkin, poderíamos ser tentados a pensar (e Sunstein 

argumenta que é isso que Dworkin faz) que há uma coisa que a interpretação jurídica 

“apenas é”: uma tentativa de garantir tanto o ajuste (fit) quanto a justificação. Mas, para 

Sunstein, essa tentação deve ser resistida. A abordagem de Dworkin é uma concepção de 

interpretação, mas ela não é a única.  

Esse ponto merece um esclarecimento: Dworkin não sustenta, de maneira alguma, 

que é isso é o que a interpretação “apenas seja”. Conforme sugiro no capítulo II deste 

trabalho, o próprio conceito de interpretação de Dworkin é interpretativo, i.e., depende 

também de uma justificação. Dworkin apresenta a sua em Justiça para Ouriços.  

 

 Custos da decisão e custos do erro 1.5.1.

Sunstein sugere que, entre as alternativas admissíveis, a identificação da abordagem 

adequada para interpretação constitucional requer atenção para verificar qual delas deve 

tornar a nossa ordem constitucional melhor ou pior. Uma abordagem pode impor dois tipos 

de custos: custos de decisão e custos de erro. 

Sem fazer a alegação absurda de que essas ideias devem ser entendidas em termos 

puramente econômicos, Sunstein defende que podemos insistir que os juízes devem 

considerar os encargos decisórios impostos por uma ou outra abordagem para a 

Constituição. Os custos devem ser levados em conta pelos juízes – e também por outros, 

incluindo legisladores, membros do executivo, e pelos próprios cidadãos que podem arcar 

com o custo da incerteza. Para Sunstein, se os tribunais declarassem que iriam preservar 

qualquer lei a menos que a violação constitucional fosse clara, isso iria certamente 

diminuir os custos, simplesmente porque toda legislação seria imediatamente protegida. 

Para Sunstein, os originalistas acreditam que sua abordagem também reduz os custos de 

decisão, e, em particular, promove o Estado de Direito, ao aumentar a clareza e a 

previsibilidade. O minimalismo jurídico coloca o foco nos problemas estritamente 

particulares, e isso também impõe encargos decisórios modestos - pelo menos se 

pensarmos nos custos de cada caso específico.  
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Sunstein destaca também que é importante considerar o número e a magnitude dos 

erros. Há sérias razões para questionar qualquer abordagem à Constituição que declarasse 

irrepreensível a discriminação por raça e por sexo, ou que levantasse sérias dúvidas 

constitucionais sobre as práticas que o presidente e o Congresso tenham aceitado por 

muitas décadas. De acordo com o autor, se uma abordagem perturbar muito as práticas 

institucionais atuais, há razões para questioná-la só por isso. Se uma abordagem prejudicar 

o auto-governo democrático, seria censurável por essa razão, embora a intensidade da 

objeção dependa de como especificamos a natureza e os limites daquele ideal. 

E se uma abordagem eliminar ou restringir direitos de que os americanos gozam e 

de que merecem desfrutar, então a abordagem é questionável por essa razão. Sem dúvidas, 

Sunstein considera que pessoas razoáveis discordam quais resultados contam como erros. 

Juízes podem concordar que a escolha entre abordagens interpretativas dependem de qual 

abordagem torna nossa ordem constitucional a melhor, mas discordam veementemente 

sobre como responder a essa pergunta. Na visão de Sunstein, um desacordo desse tipo 

ajuda a separar as pessoas que estão comprometidas com diferentes abordagens para a 

interpretação constitucional.  

 

 Mundos possíveis 1.5.2.

Por fim, Sunstein relata o seu argumento da contingência da abordagem 

interpretativa adequada. Segundo o autor, nenhuma abordagem sobre o direito 

constitucional faz sentido em todas as nações que se possa imaginar, ou em todos os 

mundos possíveis.  

Segundo Sunstein, o argumento de Sunstein em defesa de qualquer abordagem 

particular deve depender, em grande parte, de um conjunto de julgamentos sobre 

capacidades institucionais – acima de tudo, sobre as forças e as fraquezas do legislativo e 

dos tribunais.  

De acordo com o autor, não podemos avaliar os custos da decisão e dos erros sem 

fazer esses julgamentos. Se os juízes são excelentes e livres de erros, sua excelência é um 

fator a ser levado em conta na escolha de uma teoria da interpretação. Se os juízes tendem 

a errar, sua falha também.  



 99 

Sunstein dá mais um exemplo: imagine que uma sociedade em que os processos 

democráticos trabalhem mal, no sentido de que não estão à altura dos ideais democráticos, 

e também em que as maiorias políticas atentam contra direitos fundamentais – por 

exemplo, liberdade de religião e liberdade de expressão. Suponha, também, que nessa 

sociedade os juízes são confiáveis, no sentido de que eles podem fazer os processos 

democráticos funcionarem melhor (por exemplo, por salvaguardar o direito de voto), e 

também eles podem proteger direitos fundamentos, como devem realmente ser entendidos. 

Em tal sociedade, o argumento para reforço da democracia, e para leituras morais da 

Constituição pelos juízes seria muito forte.  

Isso tudo leva a Sunstein a concluir que deveríamos ser capazes de perceber que 

nenhuma dessas abordagens é regulada pela própria Constituição. Cada um pode ser 

implementado de um jeito que respeite firmemente o texto do documento e suas tentativas 

de interpretá-lo.  

A pergunta, portanto, é como fazer isso. Se a Constituição determinasse as regras 

para sua própria interpretação, os juízes estariam vinculados a essas regras (mas, mesmo 

assim, tais regras também precisariam ser interpretadas). Mas a Constituição não 

estabelece essas regras. Por essa razão, qualquer abordagem para o documento deve ser 

defendida fazendo referência a alguma explicação que deve ser fornecida pelo intérprete. O 

significado da Constituição deve ser construído em vez de encontrado, não no grande (e 

absurdo) sentido de que está totalmente em aberto, mas no sentido mais mundano que deve 

ser resolvido por uma explicação do conceito de interpretação que a Constituição, ela 

própria, não contém. Segundo Sunstein, a ideia de interpretação é ampla, e uma gama de 

abordagens se encaixa dentro dela. Entre as alternativas razoáveis, qualquer abordagem 

particular da Constituição deve ser defendida na base que faz a relevante ordem 

constitucional melhor do que pior.  

Penso que o argumento central de método de Sunstein, conforme descrito acima, é 

essencialmente Dworkiniano. Cumpre então, examinar a teoria de Dworkin para identificar 

se ela teria mesmo o “ponto cego” identificado por Sunstein. 	  
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2. RONALD DWORKIN 

We have an institution that calls some issues from the battleground 
of power politics to the forum of principle. It holds out the promise 
that the deepest, most fundamental conflicts between individual 
and society will once, someplace, finally, become questions of 
justice. I do not call that religion or prophesy. I call it law. 
 
 – Ronald Dworkin, The Forum of Principle 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais tópicos da teoria do direito de 

Ronald Dworkin. Ele foi um dos mais importantes filósofos contemporâneos, influente na 

filosofia do direito, na filosofia da linguagem, na filosofia política, na filosofia moral e na 

ética.229 Em teoria do direito, sua obra foi central no agendamento do debate acadêmico 

das últimas décadas.230 Não há como fazer justiça ao conjunto da obra do autor no breve 

capítulo desta dissertação e, por esse motivo, meus objetivos serão limitados: pretendo 

discutir a tese do interpretativismo jurídico Dworkiniano e os pressupostos que considero 

mais importantes para a sua compreensão. Em seguida, examinarei os pontos principais da 

concepção de Dworkin do “direito como integridade”. O objetivo, ao final, será responder 

à seguinte pergunta: o ponto cego em que Sunstein tanto insiste é procedente?  

O caminho a ser percorrido será o seguinte: primeiro,  pretendo apontar um breve 

pano de fundo sob o qual a tese do interpretativismo jurídico Dworkiniano foi 

desenvolvida, considerando que Dworkin construiu sua teoria a partir de uma crítica ao 

positivismo jurídico. Apresentarei essa crítica tal como formulada em O Império do 

Direito e sustentarei que a “pedra angular” para a construção da própria teoria de Dworkin 

consiste em encontrar uma explicação para o que Dworkin chama de “desacordos 

teóricos”, que são desacordos sobre os fundamentos do direito (grounds of law).  

A chave para explicar esses desacordos, na obra de Dworkin, é compreender o 

direito como uma prática interpretativa. No contexto em que os participantes dessa prática 

discutem sobre o que o direito exige em um determinado caso, o conceito “direito” 

funciona como um conceito interpretativo, exigindo que o intérprete atribua ao conceito 

um “point”, (i.e, intencionalidade, sentido, ou propósito necessariamente valorativo).231 

Assim, o conceito de direito, pelo menos quando utilizado nesse contexto, só pode ser 
                                                
229 DWORKIN, Ronald, Justice for Hedgehogs. Cambrigde: Belkap Press of Harvard University Press, 2011. 
230 Ver nota de rodapé nº 2 desta dissertação.  
231 Ver nota de rodapé nº 45 desta dissertação. 
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levado adiante por meio de uma abordagem necessariamente valorativa – i.e., nesse 

contexto de uso, o conceito de direito não pode ser objeto de uma análise apenas descritiva 

e neutra em relação a valores. Para atribuir um “point” ao direito, o intérprete depende de 

uma hipótese política que justifique porque essa prática é valiosa e deve ser utilizada. Isso 

explica porque, para Dworkin, as pessoas podem discordar sobre os fundamentos do 

direito. 

Essas ideias são baseadas em algumas premissas centrais: (i) uma teoria da 

interpretação que é, também, interpretativa e (ii) uma teoria sobre a objetividade nos juízos 

de valor que fazemos sobre questões morais. Conforme será visto, toda essa análise é 

necessária para defender a plausibilidade do interpretativismo Dworkiniano, cujo critério 

de correção se baseia na argumentação moral. Sem objetividade nesse campo, não há como 

defender a determinação no direito.  

Em um nível de discussão menos abstrato, Dworkin apresenta três concepções 

interpretativas de direito: o convencionalismo jurídico, o pragmatismo jurídico e o direito 

como integridade. Para tanto, estabelece um “point” genérico para o direito, que seria 

justificar a coerção estatal. Assim entendido, o direito de uma comunidade é o sistema de 

direitos e responsabilidades que respondem a esse complexo problema: autorizam a 

coerção porque decorrem de decisões políticas anteriores do tipo adequado.   

Cada um dessas três concepções interpretativas mais específicas de direito 

fornecem justificativas para o elo entre direito e coerção explicando (ou negando, 

conforme o caso) a exigência de que o poder estatal atue somente em conformidade com os 

direitos e responsabilidades decorrentes de decisões anteriores.232 

O “convencionalismo jurídico” identificado em O Império do Direito é uma 

releitura Dworkiniana do positivismo jurídico. Aqui, o positivismo deixa ser de uma teoria 

descritiva e neutra sobre o que é o direito e é traduzido para o interpretativismo 

Dworkiniano, sob a premissa (valorativa) de que o elo entre direito e coerção se justifica 

apenas por respeito as valores de segurança e previsibilidade.  

O pragmatismo jurídico, segundo Dworkin, é uma posição que nega a existência de 

direitos baseados em decisões políticas passadas e encoraja os juízes a julgarem de modo a 

                                                
232 Ver o Capítulo 3 de DWORKIN, Ronald. Law's Empire, p. 87-113. 
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produzir decisões que funcionem (i.e, que tenham boas consequências). O pragmatismo 

rejeita qualquer teorização mais completa sobre os direitos e sua justificação moral porque 

tal teorização é irrelevante para saber quais decisões funcionarão – nesse sentido, 

importam mais os dados empíricos, estes sim aptos a guiar melhor a busca por boas 

consequências. 

Após criticar essas concepções interpretativas, Dworkin propõe sua própria 

concepção de direito, o “direito como integridade” e, mais especificamente, a teoria da 

adjudicação (adjudication) que dela decorre. Segundo esta, os juízes devem ver e aplicar o 

direito atendendo a uma coerência de princípio. Isso significa, por um lado, reconhecer que 

decisões passadas são vinculantes, mas também reconhecer que as autoridades devem 

conceber o direito como um todo (em vez de um conjunto de decisões específicas tomadas 

uma a uma),233 de forma que este expresse uma visão unitária e abrangente de justiça.234 

Em outras palavras: as autoridades, ao julgarem um caso, devem fazer uma avaliação de 

coerência, de forma que a decisão a ser tomada seja coerente não só com as decisões 

institucionais passadas, mas também com os princípios morais que justificam tais decisões.  

Após sumarizar os principais pontos do direito como integridade, tento responder 

às perguntas iniciais: a teoria de Dworkin é aberta às avaliações empíricas? Em que 

medida isso se relaciona ao suposto ponto cego no qual Sunstein? As conclusões de O 

Império do Direito e um comentário de Stephen Guest sobre o conceito de integridade no 

mundo “real real”, 235 indicam que a teoria de Dworkin pode ser sim atenta à avaliação de 

eventuais considerações sobre questões empíricas envolvidas, o que indica duas pistas 

sobre como tratar a questão das capacidades institucionais dos juízes na tarefa de julgar 

com base em avaliações de coerência e princípios morais que justificam tais decisões. 

Essas considerações serão importantes para avaliar o confronto direto entre Cass Sunstein 

e Dworkin no capítulo III.  

 

 

                                                
233 DWORKIN, Ronald, Law’s Empire, p. 167.  
234 Idem. Ibidem, p. 134 (sobre a coerência de princípio). 
235 Idem. A virtude soberana: A teoria e a prática da igualdade. Jussara Simões (trad.). São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 221-39. GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Luís Carlos Borges (trad.). Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010, p. 48-49. 
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 O Ataque ao Positivismo Jurídico 2.1.

A razão para se iniciar a exposição da teoria do direito de Dworkin a partir do 

contraste desta com a teoria positivista de Hart é evidenciar como Dworkin construiu suas 

ideias a partir das falhas que ele identificou no positivismo jurídico. Uma importante 

ressalva deve ser feita desde já. O ataque de Dworkin ao positivismo tem início com a 

publicação do artigo “O Modelo de Regras” em 1967236 (posteriormente republicado como 

“O Modelo de Regras I” em Levando os Direitos a Sério, datado de 1977)237, mas durou 

quase cinquenta anos, até o falecimento de Dworkin.  

Durante esse tempo, Dworkin reforçou ou alterou a sua estratégia argumentativa.  

A partir de 1972, quando publicou o artigo “Regras Sociais e Teoria do Direito”238 

(republicado como “O Modelo de Regras II” em Levando os Direitos a Sério)239, Dworkin 

começou a alterar de maneira relevante a formatação de sua crítica – mudança essa 

reconhecida pelo próprio autor em Justiça para Ouriços, sua penúltima obra publicada.240 

Aqui, vale citar as palavras do próprio Dworkin: 

Quando, há mais de quarenta anos, eu tentei defender o interpretativismo, eu 
o defendi dentro da imagem ortodoxa de dois sistemas. Eu pressupus que 
direito e moral são dois sistemas diferentes de normas e que a questão 
crucial é como eles interagem. Então eu disse o que acabei de dizer: que o 
direito inclui não só regras positivadas, ou regras com pedigree, mas 
também princípios justificadores. Eu logo passei a pensar, no entanto, que 
essa imagem do problema a partir dois sistemas estava equivocada, e passei 
a abordar a questão por meio de uma imagem bastante diferente. 241 

Essa mudança apenas tomou forma completa e acabada em O Império do Direito – 

motivo pelo qual há quem identifique duas fases no pensamento de Dworkin, uma antes e 

outra depois desta obra,242 algo com o que Dworkin não concorda. De qualquer forma, 

considerando os objetivos deste trabalho, neste tópico opto por me concentrar na 

apresentação (i) de um resumo das principais questões do positivismo contra as quais se 

                                                
236 DWORKIN, Ronald. The Model of Rules. 35 University of Chicago Law Review, v. 35, n. 1, 1967. 
237 Idem. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977, Cap. 2. 
238 Idem. Social Rules and Legal Theory. 81 Yale L.J. 855, 1972. 
239 Idem. Taking Rights Seriously, cap. 3. Dworkin afirma expressamente que o seu argumento sobre os 
desacordos teóricos aparece primeiro no artigo de 1972. Ver DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. 
Cambridge, Harvard University Press, 2006, p. 234. 
240 A sua última obra é DWORKIN, R. Religion without God. Harvard University Press, 2013. 
241 Idem. Justice for Hedgehogs, p. 402.  
242 SHAPIRO, Scott J. The "Hart-Dworkin" Debate: A Short Guide for the Perplexed. U of Michigan Public 
Law Working Paper Nº 77, 2007. Disponível no SSRN: http://ssrn.com/abstract=968657. Acesso em 04 jan 
2015. 
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dirige o ataque de Dworkin; e (ii) do argumento central que, ao meu ver, constitui a “pedra 

angular” para a construção da própria teoria de Dworkin, a saber, o argumento dos 

desacordos teóricos. 

  

 O positivismo jurídico de H.L.A. Hart 2.1.1.

H.L.A. Hart construiu sua teoria do direito a partir de uma crítica à teoria de Austin, 

que fundamenta o direito num hábito de obediência a um soberano. Um dos principais 

pontos defendidos por Hart em O Conceito de Direito243 é o de que os sistemas jurídicos 

não são apenas compostos por regras, mas também são fundados em regras. Em contraste 

com Austin, que sustentou que o soberano institui as regras, Hart argumentou que as regras 

instituem o soberano.244 Isso significa dizer que os fundamentos do direito repousam em 

uma regra e não em um mero hábito. Hart denomina como “regra de reconhecimento” a 

regra que fundamenta o direito. 

Em sua famosa obra, Hart introduz a ideia de regra de reconhecimento a partir da 

descrição de um sistema pré-jurídico, que possui apenas um tipo de regras, denominadas 

regras primárias, as quais exigem que os indivíduos façam ou se abstenham de fazer algo. 

Essas regras apenas impõem deveres e obrigações.245  

Um sistema que possui apenas regras primárias suscita três problemas: (i) incerteza; 

(ii) rigidez; e (iii) ineficácia. Tal sistema é incerto, pois nele não há nenhum critério capaz 

de determinar quais regras (primárias) são vinculantes. É rígido porque não descreve como 

novas regras podem ser incluídas e regras já existentes podem ser modificadas ou 

excluídas. É ineficaz porque inexiste uma autoridade com poder para determinar, de forma 

definitiva, quando de fato ocorre a violação de uma regra. 

Para resolver esses problemas, é preciso ter “regras sobre regras”: regras que 

conferem aos indivíduos poderes para que criem regras do tipo primário, extingam ou 

modifiquem regras já existentes ou determinem de que modo se dará sua incidência e sua 

fiscalização. Hart denomina esse segundo tipo de regras como regras secundárias. 
                                                
243 HART, H.L.A. The Concept of Law, Clarendon Press, 1961.  
244 SHAPIRO, Scott J. What is the Rule of Recognition (and Does it Exist)? In: ADLER, M., HIMMA K. 
(orgs.). The Rule of Recognition and the U.S. Constitution, Oxford University Press, 2009. Disponível em: 
http://ssrn.com/abstract=1304645. Acesso em 04 jan 2015.  
245 HART, H.L.A. The Concept of Law, Caps. 5 e 6.  
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Sem regras secundárias, não há como solucionar os problemas identificados em um 

sistema pré-jurídico. Daí Hart conclui que não há como existir um sistema jurídico sem 

regras secundárias e, especialmente, sem uma regra secundária última que identifique as 

regras do sistema – a “regra de reconhecimento”.  

A regra de reconhecimento define o teste de validade para as demais normas do 

sistema.246 Sem essa regra, não há critérios dotados de autoridade para identificar as regras 

que fazem parte do sistema. Dessa forma, é condição necessária para a existência de um 

sistema qualificado como jurídico a existência de uma regra de reconhecimento. 247 

Hart enfatizou que a regra de reconhecimento é, em um sentido importante, uma 

regra última. Não há uma outra regra que estipule os critérios para a avaliação da validade 

jurídica da regra de reconhecimento, ao contrário do que ocorre com outras regras do 

sistema. Daí decorre que uma regra de reconhecimento não pode ser ela mesma “válida”, 

pois se ela é a última instância, não pode satisfazer teste algum. Se houvesse algum tipo de 

teste, isso exigiria a existência de uma outra regra ainda mais fundamental e esta sim seria 

a regra última.  

O tipo de pergunta sobre a obrigatoriedade da regra de reconhecimento é um tipo 

de pergunta diferente daquele sobre a validade jurídica das demais regras do sistema. A 

regra de reconhecimento é uma regra social. Regras sociais, de acordo com Hart, são 

obrigatórias se aceitas por um grupo de indivíduos. 

A aceitação de uma regra social tem um sentido específico para Hart: não basta 

simplesmente que o grupo de indivíduos se comporte conforme um padrão de 

comportamento. É preciso que os indivíduos do grupo manifestem uma atitude normativa 

com relação à regra, isto é: (i) reconheçam a regra como sendo obrigatória, ou seja, como 
                                                
246 A demonstração de que uma regra particular é válida pode exigir que se remonte uma complexa cadeia de 
regras que validam outras regras, que vai dessa regra particular à regra mais fundamental de reconhecimento 
das demais. 
247 Há discussão entre os positivistas sobre a possibilidade de existir mais de uma regra de reconhecimento 
em um sistema jurídico. A maioria entende que poderia haver mais de uma regra de reconhecimento. Ver 
RAZ, J. The Authority of Law. Oxford: Clarendon Press, 1979, p. 98. Andrei Marmor sempre se refere a 
“regras” de reconhecimento. Scott Shapiro argumenta que pode haver varias regras de reconhecimento em 
um sistema, cada uma aplicável a um grupo de agentes públicos. Além disso, Scott Shapiro sugere que a 
“unicidade” de uma regra de reconhecimento não explicaria a possibilidade de um sistema jurídico que 
fizesse referência a várias fontes diferentes sem estabelecer uma regra de solução de conflitos entre essas 
fontes. Mesmo assim, adotarei a referência a “uma” regra de reconhecimento para uniformizar a linguagem, 
ainda que seja possível falar em “regras” de reconhecimento. SHAPIRO, Scott. What is the Rule of 
Recognition (and Does it Exist)? In: ADLER, M., HIMMA K. (orgs.). The Rule of Recognition and the U.S. 
Constitution, Oxford University Press, 2009. 
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sendo uma razão para agir conforme a regra; e (ii) reconheçam a existência da regra como 

uma razão para criticar o comportamento daqueles que não a observam. 

Para Hart, o fundamento da regra de reconhecimento é a sua aceitação, no sentido 

descrito acima, pelos agentes públicos (officials) do sistema jurídico. 248  Assim, o 

fundamento da regra de reconhecimento repousa num fato. Se o fundamento do direito é 

uma regra cujo fundamento último é um fato, então o que diferencia a teoria de Hart da 

teoria de Austin? 

Para responder à pergunta, é preciso compreender a objeção fundamental de Hart à 

teoria de Austin, que está relacionada à maneira de compreender o que são regras. Segundo 

Hart, o erro de Austin, ao reduzir o fundamento do direito a meros hábitos de obediência, é 

não se dar conta de que, quando existem regras, os desvios delas não são simples 

fundamentos para a constatação empírica de que isso implicará reações hostis ou de que os 

tribunais aplicarão sanções aos que as violem, mas são a razão ou justificação para tal 

reação e para a aplicação de sanções. 

Regras têm uma dimensão normativa que não pode ser explicada apenas em termos 

de hábitos ou comportamentos reiterados. Um hábito não tem dimensão normativa: alguém 

que se comporta de maneira diferente do habitual não é passível de crítica por isso. Uma 

regra, por outro lado, pode ser violada e esse desvio é passível de crítica.  

 É importante notar que essa crítica (uma avaliação do comportamento de alguém 

como desconforme à regra) só faz sentido se feita da perspectiva de quem usa a regra como 

um padrão para avaliar o comportamento próprio e dos outros, isto é, de quem aceita a 

regra do ponto de vista interno, conforme a concepção hartiana de aceitação já descrita 

acima. Em outras palavras, para que faça sentido falar de regras, é preciso reconhecer a 

normatividade das regras considerando o ponto de vista interno de quem as aceita. Assim, 

a objeção fundamental de Hart a Austin é, antes de tudo, uma objeção metodológica. 249 A 

                                                
248 Hart entende que o direito só é possível se combinado com a obediência das regras primárias pelos 
indivíduos particulares a que se destina e se a regra de reconhecimento é aceita pelos agentes públicos. Num 
caso extremo, a aceitação do ponto de vista interno poderia estar restrita aos agentes públicos. A sociedade 
em que isto ocorresse poderia ser lamentavelmente semelhante a um rebanho; os carneiros poderiam acabar 
no matadouro. Mas ainda assim, segundo Hart, este seria um sistema jurídico. HART, H.L.A. The Concept of 
Law, Clarendon Press, 1961, p. 114. 
249 A proposta metodológica de Hart constitui a chamada “virada hermenêutica” na teoria do direito, uma das 
maiores contribuições de Hart. Sobre o assunto, ver MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Do Xadrez à 
Cortesia: Dworkin e a Teoria do Direito Contemporânea. Tese de Livre-Docência apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, pp. 35-73. Ver também MICHELON Jr., Cláudio Fortunato, 
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metodologia adotada por Austin para descrever o direito, restrita à observação empírica 

dos hábitos dos indivíduos, fracassa por obscurecer o “aspecto interno” das regras. 

Mas será que Hart explicou de maneira satisfatória a normatividade da regra de 

reconhecimento sob o seu aspecto interno?  

Voltemos à concepção hartiana de regras sociais descrita no item anterior. Do ponto 

de vista interno, uma regra social é obrigatória para um indivíduo se os outros membros do 

grupo a que este indivíduo pertence geralmente aceitam a regra, no sentido hartiano já 

descrito.  

Então qual é a razão que fundamenta a obrigatoriedade de uma regra social? Se o 

reconhecimento do ponto de vista interno exige a consideração da dimensão normativa das 

regras, o argumento de que uma regra social existe e é obrigatória depende de uma 

explicação, sob o ponto de vista interno daqueles que a aceitam, do fundamento da 

normatividade dessas regras. 

Hart não oferece essa explicação em O Conceito de Direito. Essa é a lacuna 

identificada por muitos teóricos na obra de Hart250 e, de certa maneira, reconhecida pelo 

próprio Hart em seu pós-escrito publicado postumamente.251 

A solução encontrada por Hart (e alguns de seus seguidores) consiste em manter a 

ideia básica de que o direito tem fundamento em uma regra como a regra de 

reconhecimento, com um esclarecimento adicional: a regra de reconhecimento é uma 

convenção social. O próprio Hart, em seu pós-escrito à obra “O Conceito de Direito”, 

sugere que a descrição que originalmente atribuiu às regras sociais era ampla demais e, na 

verdade, aplica-se apenas às convenções sociais, que são um tipo específico de regra 

social.252 

O conceito de convenção social é então refinado para esclarecer que o fundamento 

da obrigatoriedade da convenção social – isto é, a razão pela qual uma convenção é 

                                                                                                                                              
Aceitação e objetividade: uma comparação entre as teses de Hart e do positivismo precedente sobre a 
linguagem e o conhecimento do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
250 Críticas desse tipo foram feitas tanto por não positivistas, como Ronald Dworkin, quanto por positivistas. 
Para um resumo, ver COLEMAN, J. Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difefference 
Thesis.” e MARMOR, Andrei. “Legal Conventionalism.” ambos em COLEMAN, J. Hart’s Postscript: 
essays on the postscript to the Concept of Law. New York, Oxford University Press, 2001. 
251 HART, H.L.A. The Concept of Law, 2. ed, Oxford, Clarendon Press, 1994, Postscript, p. 254-8.  
252 Idem. Ibidem, p. 256. 
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normativa para um indivíduo – é o fato de que os outros membros do grupo a que este 

indivíduo pertence geralmente seguem e aceitam a regra, no sentido Hartiano já descrito.  

A convenção social, assim definida, é um tipo especial de regra cujo fundamento é 

um fato empírico: o comportamento convergente dos indivíduos. Transportando essa ideia 

para os fundamentos do direito, a tese da regra de reconhecimento é esclarecida para 

estabelecer que esta regra é uma convenção social, aceita pelos agentes públicos (officials) 

daquele sistema e cujo conteúdo estabelece os critérios para determinar o que é direito 

naquele sistema.253 

Por fim, cumpre esclarecer mais um aspecto da teoria de Hart. A explicação dada 

por Hart aos casos difíceis se baseia na ideia de que as regras jurídicas – assim como nossa 

linguagem em geral – possuem uma textura aberta. Isso não significa dizer que o direito é 

indeterminado: toda regra tem um núcleo duro, um caso central, no qual a aplicação da 

regra é clara. No entanto, é inevitável que toda regra também tenha uma zona de 

penumbra, no qual não há determinação. Isso decorre em parte dos limites da nossa 

linguagem, mas também da incapacidade humana de regular a conduta ex ante. Além 

disso, em algumas situações pode ser interessante deixar espaço para que os casos difíceis 

possam ser decididos ex post, tendo em vista as suas circunstâncias particulares. Nesses 

casos, os tribunais possuem poder discricionário para decidir, devendo criar direito novo 

tal como faz o poder legislativo.  

No capítulo seguinte, apresento a crítica de Ronald Dworkin ao positivismo 

jurídico, em especial, o argumento do desacordo teórico, que foi levantado inicialmente no 

artigo O Modelo de Regras II e que foi sendo sofisticado ao longo do tempo. Esse 

argumento, conforme tentarei expor, serviu como base, posteriormente em O Império do 

Direito, para a construção da teoria interpretativista de Dworkin. 

                                                
253 Alguns dos seguidores de Hart – seja de linha exclusivista, como Andrei Marmor, seja de linha 
inclusivista, como Jules Coleman – têm se preocupado em defender essa versão da Tese da 
Convencionalidade das muitas objeções que ela tem suscitado. Ver POSTEMA, G.J.A. Treatise of Legal 
Philosophy And General Jurisprudence, Volume 11: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The 
Common Law World, Berlim, Springer, 2011, p. 484-485. MARMOR, Andrei. “Legal Conventionalism”, in 
COLEMAN, J. (org.), Hart's Postscript: Essays on the Postscript to The Concept of Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2001. MARMOR, Andrei. Social Conventions: From Language to Law. Princeton, N.J., 
Princeton University Press, 2009. SHAPIRO, Scott J., Legality, The Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, 2011. COLEMAN, Jules. Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to 
Legal Theory. Oxford, Oxford University Press, 2001. WALUCHOW, W. J. Inclusive Legal Positivism. New 
York, Oxford University Press, 1994. 
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 A crítica de Dworkin: como explicar os desacordos teóricos? 2.1.2.

O primeiro movimento da crítica de Dworkin ao positivismo de H.L.A Hart 

consiste em atacar a tese de que o fundamento último do direito seria o fato da aceitação de 

uma regra de reconhecimento. No artigo O Modelo de Regras I,254 Dworkin apresenta o 

argumento central de que esta tese não seria capaz de explicar a argumentação moral que 

ocorre na prática jurídica.  

Dworkin cita dois casos em os juízes fundamentaram suas decisões em princípios 

cuja obrigatoriedade parecia não depender da validação por uma regra de 

reconhecimento.255 Nesses casos, a obrigatoriedade desses princípios parecia se justificar 

pelo seu mérito moral e não em virtude de uma positivação.  

O mais representativo é Riggs v. Palmer (ou “caso Elmer”), no qual o neto 

assassinou o seu avô para receber a herença prevista em um testamento. O Tribunal de 

Nova Iorque decidiu que Elmer Palmer não tinha direito a receber a herança, apesar de não 

existir nenhuma previsão legal de que herdeiros assassinos não deveriam herdar. Para 

decidir o caso dessa maneira, tribunal fez referência ao princípio de que ninguém pode se 

beneficiar de sua própria torpeza. 

Nesse contexto, a distinção entre princípios e regras ocupa posição de destaque: a 

teoria do direito de Hart seria incapaz de acomodar a constatação de que os princípios são 

tratados pelos juristas como juridicamente vinculantes.   

Essa primeira estratégia argumentativa causou um grande impacto no debate 

teórico jurídico, tendo inclusive agendado debates entre os próprios positivistas. Por outro 

lado,  conforme já explicitado acima, Dworkin passou a formular o seu ataque ao 

positivismo de maneira diferente quando publicou o artigo Regras Sociais e Teoria do 

Direito, republicado como O Modelo de Regras II em 1977.256  

                                                
254 DWORKIN, R. “The Model of Rules I” reprinted in Taking Rights Seriously. London: Duckworth, 1977. 
255 Riggs v. Palmer e Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc. 
256 DWORKIN, R. Social Rules and Legal Theory. 81 YALE L.J. 855, 1972, republicado como “The Model 
of Rules II” em DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. London, Duckworth, 1977. Dworkin afirma 
expressamente que o seu argumento sobre os desacordos teóricos aparece primeiro no artigo de 1972. Ver 
DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. Cambridge, Harvard University Press, 2006, p. 234. 
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Na ocasião, Dworkin sugeriu que a chave para evidenciar o erro da teoria de Hart 

estaria no exame da relação entre práticas sociais e alegações normativas. Em uma 

comunidade, pessoas podem convergir em uma prática social e mesmo assim divergir 

sobre as alegações normativas que decorrem desta prática. O exemplo é a prática de tirar o 

chapéu ao entrar em uma igreja. Adeptos desta prática podem convergir na prática, mas 

divergir sobre as alegações normativas que decorrem da prática, tais como, por exemplo, 

se os bebês devem usar gorros para entrar na igreja.257 

Esse é o embrião do argumento dos desacordos teóricos, desenvolvido com mais 

sofisticação posteriormente. No artigo Como o Direito se Assemelha à Literatura258 

(publicado originalmente com o título Direito como Interpretação259 em 1982), Dworkin 

enfatiza novamente a relação entre práticas sociais e alegações normativas, mas nessa 

ocasião o seu ponto fica mais claro. 

Dworkin descreve as afirmações que os juristas fazem sobre o que é o direito em 

um dado caso e passa a chamá-las de “proposições jurídicas”. Essas proposições podem ser 

muito abstratas, como, por exemplo, a proposição segundo a qual, de acordo com o direito, 

“os Estados dos EUA não podem fazer discriminação por raça na prestação de serviços 

públicos aos cidadãos”, ou mais específicas, como “o Sr. X é obrigado a indenizar a Sra.Y 

no montante de US$1.150”.  

O que faz uma proposição desse tipo ser verdadeira? Em princípio, esse tipo de 

proposição parece ser uma proposição descritiva de como as coisas são de acordo com o 

direito – i.e, descrevem um “ser” e não um “dever ser”. De acordo com essa visão – 

endossada pelos positivistas jurídicos – a veracidade das proposições jurídicas depende de 

um fato histórico. 

Dworkin admite que essa análise parece funcionar em casos simples. Se há uma lei 

em Illinois que estabelece que os testamentos apenas serão válidos se assinados por três 

testemunhas, então a proposição jurídica segundo a qual “um testamento em Illinois requer 

três testemunhas” parece ser verdadeira apenas em virtude do fato histórico de 

promulgação da lei em questão. 

                                                
257 DWORKIN, Ronald. “The Model of Rules II” em DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. London, 
Duckworth, 1977, p. 58.  
258 Idem. How law is like literature. In: A Matter of Principle, Oxford, 1985.  
259 Idem. Law as Interpretation. Texas Law Review, Vol. 60, 1982. 
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No entanto, Dworkin aponta que essa análise fracassa em casos difíceis, citando um 

exemplo: considere uma proposição jurídica sobre a constitucionalidade de um programa 

de ação afirmativa – o que faria essa proposição ser verdadeira ou falsa? Segundo 

Dworkin, não pode ser o texto da Constituição nem o fato de que decisões passadas foram 

tomadas, porque muitos juristas que conhecem tanto o texto da Constituição quanto as 

decisões passadas podem ainda continuar discordando sobre a constitucionalidade do 

programa em questão.260 

Como explicar então, a veracidade da proposição jurídica sobre a 

constitucionalidade de um programa de ação afirmativa? A referência aos fatos não explica 

a divergência entre os juristas.  

Uma possibilidade seria dizer que quando alguém enuncia uma proposição jurídica, 

esta proposição não pretende descrever o direito como ele é, mas apenas expressar o direito 

tal como esse alguém gostaria que o direito fosse. Contudo, isso também não funciona: 

quando alguém diz que um programa de ação afirmativa é inconstitucional, não está 

querendo dizer que o direito deveria ser assim: está falando do direito como ele é.  

Esse mesmo argumento assume a sua formulação final em “Império do Direito”. 

Nessa obra, Dworkin identifica na prática jurídica a existência de dois tipos de desacordo 

(disagreement) entre os participantes de tal prática.261 Um tipo de desacordo é sobre 

questões empíricas. O que aconteceu em um certo caso? Existe uma decisão institucional 

mais recente que altera uma decisão anterior? Essas são questões que envolvem fatos 

históricos e são frequentes na prática forense. 

O outro tipo de desacordo é teórico: é sobre o que é o direito. É uma divergência 

profunda, sobre fundamentos do direito, ou, nas palavras de Dworkin, sobre aquilo que 

torna as proposições jurídicas verdadeiras.262  

No primeiro capítulo de O Império do Direito, Dworkin descreve quatro casos que 

exemplificam desacordos teóricos entre os juízes (Riggs v. Palmer é repetido entre eles). O 

mais representativo é o caso TVA v. Hill, conhecido como o caso do “snail darter”.263   

                                                
260 DWORKIN, Ronald. A Matter of Principle, p. 146-147. 
261 Idem. Law’s Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986. Cap I. 
262 Idem. Ibidem, p. 4-5. 
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Nesse caso, o Ministro do Interior do Estado do Tennessee tomou medidas legais 

para impedir a conclusão de uma barragem que estava sendo construída pela 

Administração do Vale do Tennessee (TVA). A obra já havia consumido mais de cem 

milhões de dólares, porém ameaçava destruir o único habitat do peixe “snail darter”. A 

interrupção foi solicitada nos termos da lei de espécies ameaçadas, que (i) autorizava o 

Ministro do Interior a designar espécies ameaçadas; e (ii) exigia que os órgãos do governo 

assegurassem que as ações autorizadas, financiadas ou executadas por eles não colocassem 

em risco tais espécies ameaçadas. Para defender a conclusão da obra, a TVA argumentou 

que a lei de espécies ameaçadas não deveria ser interpretada de modo a impedir a 

conclusão de um projeto em fase avançada. Nesse sentido, a TVA enumerou alguns atos 

aprovados pelo Congresso que seriam coerentes com o prosseguimento da obra, tais como 

pareceres favoráveis elaborados por comissões e dotação de recursos. 

A Suprema Corte ordenou que a obra fosse interrompida, apesar do desperdício de 

recursos públicos, mas houve uma divergência entre os juízes.  

De um lado, Warren Burger (acompanhado pela maioria) votou pela interrupção da 

obra, afirmando que quando o texto de uma lei é claro, o tribunal não pode se recusar a 

aplicá-lo apenas por acreditar que os resultados da decisão serão absurdos. Em sua decisão, 

Burger reconheceu a relevância das intenções do legislador: o tribunal deve atribuir ao 

texto legal o seu significado acontextual porque este normalmente reflete a intenção do 

legislador. Excepcionalmente, o tribunal poderia se recusar a aplicar um texto cujo 

significado seja claro, desde que fique comprovado com base em fatos que o legislador 

pretendia obter um resultado contrário. Como isso não ficou comprovado no caso concreto, 

Burger votou por interromper a obra, embora lamentasse o resultado da decisão. 

De outro lado, Lewis Powell votou pela continuidade da obra, afirmando que o 

tribunal tinha o dever jurídico de adotar uma interpretação compatível com o bom senso e 

com o bem estar público. O voto de Lewis Powell inverte o raciocínio adotado por Burger: 

o tribunal deveria sempre afastar os resultados que lhe parecem absurdos, exceto quando 

for comprovado que o legislador os pretendia. 

                                                                                                                                              
263 Tennessee Valley Authority vs. Hill, 437 US 153 (1978). 32, referido em DWORKIN, Ronald, Law’s 
Empire, p. 20-23. 
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Como se pode ver, os juízes não divergiram sobre nenhuma questão de fato. 

Tampouco divergiram sobre a questão da fidelidade: ambos concordaram que o tribunal 

deveria seguir o direito, e não outra coisa. Mas eles discordaram sobre qual era o direito, 

sobre o modo como deveriam decidir acerca de qual norma jurídica resulta de um texto 

promulgado pelo Congresso. 

Esse caso exemplifica o que é, para Dworkin, um legítimo desacordo teórico. A 

divergência entre os juízes não era sobre fatos. Um não poderia demonstrar o erro do outro 

com provas empíricas. Mas ainda assim os argumentos utilizados pelos juízes faziam 

referência ao direito.  

Se desacordos teóricos genuínos existem, eles contradizem a ideia posivista de que 

o direito se baseia, em última instância, em uma mera questão de fato, na medida em que 

estes desacordos evidenciam a falsidade do seu pressuposto básico, segundo o qual há 

critérios convencionais compartilhados pelos agentes públicos (officials) sobre os 

fundamentos do direito. 

Recapitulemos mais uma vez: se o fundamento do direito é uma regra de 

reconhecimento que estabelece os critérios para determinar o que é direito, e os agentes 

públicos (officials) do sistema jurídico em questão aceitam a regra que estabelece esses 

critérios, como podem os agentes públicos discordar sobre o que é direito?  

Este argumento é decisivo para Dworkin concluir que a tese de H.L.A. Hart está 

equivocada. O fundamento do direito não pode ser uma regra e a nossa prática evidencia 

isso.264 Para Dworkin, esse argumento coloca em xeque não só o positivismo jurídico mas 

qualquer teoria que Dworkin denomina como “semântica” – Dworkin usa essa expressão 

para se referir às teorias que estabelecem que o direito pode ser definido apenas com base 

em critérios socialmente compartilhados. O erro dessas teorias seria o que Dworkin chama 

de aguilhão semântico (semantic sting). 

Para reforçar essa conclusão, Dworkin apresenta três possíveis explicações de um 

teórico semântico à divergência teórica, todas as quais ele considera implausíveis: (i) a tese 

cínica, segundo a qual esse tipo de desacordo seria um fingimento – a discussão simularia 

uma divergência teórica, enquanto na essência seria uma discussão não sobre o que é o 

                                                
264 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Cap I.  



 114 

direito, mas sobre o que o direito deveria ser; (ii) a tese do caso limítrofe, que argumenta 

que os casos de desacordo seriam casos limítrofes, fora do caso central do conceito de 

“direito”, tal como ocorre numa discussão sobre se alguém com pouco cabelo é ou não 

“careca” – nesses casos limítrofes, a discussão é meramente verbal e qualquer dos lados 

pode ter razão; e (iii) a tese do debate sem sentido, que sugere que se dois juízes estão 

seguindo regras diferentes (usando critérios diferentes) para determinar o que é o “direito”, 

então cada um deve ter em mente algo diferente sobre o que é o direito – se este é o caso, 

eles não estariam realmente divergindo, e sim falando sobre coisas diferentes, como 

pessoas falando sobre bancos, sendo que uma pensa em bancos de investimento e outra em 

bancos de praça.  

Para Dworkin, a primeira hipótese é falsa porque não há razões que justifiquem tal 

fingimento pelos juízes – ainda que alguns juízes de fato possam estar fingindo, assumir 

que todos estão fingindo quando discutem sobre o que é o direito desvirtuaria todo o 

sentido da prática jurídica. A segunda explicação é refutada porque Dworkin entende que 

os casos apresentados são casos centrais (pivotal cases) do direito, e não casos dúbios que 

pediam apenas a demarcação arbitrária de uma linha divisória. Se fosse esse tipo de 

discussão meramente verbal, certamente os juízes não perderiam tempo com ela e ela não 

seria tão importante quanto de fato é nos tribunais. A terceira explicação é descartada por 

ser simplesmente bizarra, pois trata a prática jurídica como uma piada.  

Esse exercício leva Dworkin a propor sua própria teoria sobre a prática jurídica, 

partindo da premissa de que o direito é uma prática argumentativa, na qual os desacordos 

teóricos sempre são possíveis, embora nem sempre ocorram.  

 

 O Direito como Interpretação 2.2.

Dworkin defende que o positivismo jurídico de H.L.A Hart é incapaz de explicar os 

desacordos teóricos. Se houvesse critérios compartilhados sobre o que é o direito, os 

juristas não se engajariam nesse tipo de desacordo. Como, então, explicá-los de maneira 

satisfatória? 
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O primeiro esboço da teoria interpretativista de Dworkin é oferecido em “Como o 

Direito se Assemelha à Literatura”.265 Neste artigo, Dworkin havia sugerido que se as 

proposições jurídicas não apenas descrevem o que é o direito, então a única outra 

possibilidade seria dizer o seguinte: quando alguém enuncia uma proposição jurídica, esta 

proposição expressa o direito tal como essa pessoa gostaria que o direito fosse. 

No entanto, Dworkin percebe que isso também não funciona: quando alguém diz 

que um programa de ação afirmativa é inconstitucional, não está querendo dizer o que o 

direito deveria ser, mas está falando do direito como ele é. 

Para resolver esse impasse, Dworkin apresenta uma terceira possibilidade: 

proposições jurídicas não são apenas meras descrições da história jurídica, nem são 

simplesmente avaliações sobre o que direito deveria ser (divorciadas de sua dimensão 

institucional). Proposições jurídicas são interpretativas da história jurídica – isso combina 

os elementos de descrição e avaliação, mas é diferente dos dois.  

Para levar adiante esta possibilidade, Dworkin sugere que é preciso propor uma 

teoria da interpretação que seja adequada a essa combinação de elementos de descrição e 

avaliação. Para isso, Dworkin precisa sugerir uma teoria da interpretação que permita a 

introdução do elemento valorativo do intérprete na prática de interpretar. Segundo o autor, 

esse elemento seria incompatível com uma teoria intencionalista da interpretação – isto é, 

uma teoria que associa o sentido do objeto da interpretação à intenção do seu autor.  

Assim, Dworkin começa a desenvolver a sua teoria da interpretação procurando 

outra situação exemplar de interpretação em que parece correto defender que o sentido do 

objeto interpretado se destaca da intenção do seu autor, de forma a permitir a introdução do 

elemento valorativo do intérprete. O exemplo sugerido por Dworkin no ensaio Como o 

Direito se Assemelha à Literatura, como o título já indica, é a interpretação literária. Nela, 

assim como na interpretação jurídica, há também uma corrente intencionalista – isto é, uma 

corrente que entende a interpretação como a busca de intenção do intérprete. Mas ela não é 

a única corrente: existem desacordos sobre a melhor intepretação de clássicos. Como 

podem existir desacordos na crítica literária? 

                                                
265 DWORKIN, Ronald. “How law is like literature”, In: A Matter of Principle, Oxford, 1985.  
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A chave sugerida por Dworkin seria conceber a interpretação na literatura como 

vinculada a uma hipótese estética do intérprete. Assim, toda interpretação de uma obra 

literária teria o objetivo de mostrar qual a forma de leitura revela a obra em questão como a 

melhor obra de arte possível. Diferentes teorias, escolas ou tradições de interpretação 

discordam sobre essa hipótese, porque elas pressupõem diferentes hipóteses estéticas – i.e., 

diferentes teorias normativas sobre o que é literatura e sobre o que faz uma obra literária 

ser melhor do que outras.266 

Isso leva Dworkin a uma teoria da interpretação literária que não só permite, como 

depende de um elemento de avaliação – toda interpretação de uma obra de arte em 

particular se vincula a uma teoria da interpretação mais abstrata que atribui algum valor à 

prática artística (e rivaliza com outras teorias que atribuem valores diferentes). Nesse 

contexto, não há mais distinção radical entre a interpretação (concebida como meio apto a 

proprocionar o sentido verdadeiro de uma obra de arte) e a crítica (concebida como forma 

de avaliar o seu sucesso ou importância). Avaliações estéticas sobre o que é arte figuram 

em ambos os julgamentos. 

O direito se assemelha à literatura na medida em que a interpretação jurídica 

também depende de um elemento de avaliação. Assim, toda interpretação que envolve 

estabelecer o que é o direito em um caso particular se vincula a uma teoria da interpretação 

mais abstrata, a qual atribui algum valor à prática jurídica. Os juristas, assim como os 

críticos literários, possuem teorias avaliativas sobre o que é o direito e sobre o seu valor. 

Mas sob outro aspecto, o direito não se assemelha à literatura. O direito não pode ser 

tratado da mesma forma que a arte pois o direito é uma prática diferente, voltada para 

justificar a coerção do Estado sob os cidadãos. No direito, a interpretação que os juristas 

fazem se sustenta em uma hipótese política, relacionada à justiça. Ou seja, sua 

fundamentação está na filosofia política e não na estética.  

 

 Interpretação segundo Dworkin 2.2.1.

A partir de O Império do Direito, Dworkin passa a refinar ainda mais a sua teoria 

da interpretação. Sua estratégia começa pela distinção entre tipos de interpretação. Assim, 

                                                
266 DWORKIN, Ronald. “How law is like literature”. In: A Matter of Principle, Oxford, 1985, p. 149. 
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parte da premissa de que as pessoas podem praticar a interpretação de maneiras diferentes 

de acordo com o contexto em que estão interpretando.267 Dworkin sugere três tipos de 

interpretação: a interpretação conversacional, a interpretação científica e a interpretação 

artística ou criativa. 

O contexto exemplar para o modelo de interpretação conversacional é a situação 

comum de conversação, na qual um ouvinte pretende compreender o que o locutor disse. 

Nesse contexto, o ouvinte supõe que o sentido do discurso é vinculado à intenção do 

locutor. Em outras palavras: para bem entender o que o locutor diz em uma conversação, o 

ouvinte deve deixar de lado os seus próprios pontos de vista e tentar se colocar no lugar do 

locutor, procurando compreender a intenção dele.268  

O que há de relevante no contexto do modelo conversacional, enquanto uma 

situação exemplar para a interpretação em geral, é o fato de que o sentido do objeto 

interpretado vincula-se à intenção do autor. No caso da conversação, o sentido do discurso 

vincula-se à intenção do locutor.  

Um segundo modelo de interpretação é a interpretação científica: seu contexto de 

referência é o do cientista que coleta dados empíricos e depois faz uma “interpretação” 

deles – no sentido de que o intérprete explica uma relação de causalidade. 

O terceiro modelo é a interpretação artística, ou criativa. O ponto decisivo na 

interpretação criativa é que, em vez de buscar a intenção do autor da obra de arte, o 

intérprete identifica o “point” da obra, o qual depende do valor que o intérprete atribui à 

arte em geral. Por essa razão, a interpretação criativa seria construtiva, e não 

conversacional.   

A concepção de interpretação construtiva de Dworkin é complexa e se divide 

(apenas para fins didáticos de exposição) em três estágios:  

                                                
267 Idem. Law’s Empire, p. 50. “People interpret in many different contexts, and we should begin by seeking 
some sense of how these contexts differ. The most familiar occasion of interpretation - so familiar that we 
hardly recognize it as such - is conversation. We interpret the sounds or marks another person makes in order 
to decide what he has said.” 
268 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. p. 561. “A conversação é um processo 
pelo qual se procura chegar a um acordo. Faz parte de toda verdadeira conversação o atender realmente ao 
outro, deixar valer os seus pontos de vista e pôr-se em seu lugar, e talvez não no sentido de que se queira 
entendê-lo como esta individualidade, mas sim no de que se procura entender o que ele diz.” 
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(1) O primeiro estágio é o chamado “pré-interpretativo”, no qual a prática em 

questão é identificada, baseada em um certo grau de consenso em torno de tal identidade. 

Partindo-se do pressuposto de que a interpretação é um fenômeno social, que por sua vez 

também se refere a práticas sociais, a primeira etapa interpretativa seria identificar a 

espécie a que pertence a prática interpretada. Essa distinção separa, por exemplo, a 

interpretação na arte da interpretação no direito, e assim por diante. Apesar de ser chamada 

de “pré-interpretativa”, esta primeira etapa também é interpretativa, pois algum nível de 

interpretação é necessária – as práticas não vêm com rótulos. Para Dworkin, a importância 

dessa distinção reside no fato de que essas práticas se distinguem na medida em que cada 

uma possui um valor social diferente.  

(2) O segundo estágio é a atribuição de um “point”, isto é, uma intencionalidade, 

sentido valorativo ou justificação geral à prática identificada. Trata-se, no fundo, de um 

argumento que justifique que a prática em questão seja levada adiante. Assim, se a prática 

em questão é a arte (ou uma subespécie, como a literatura), é preciso, nesse estágio, que o 

intérprete indique os valores que justifiquem o valor da arte (ou da literatura). Assim, toda 

interpretação envolve necessariamente uma tomada de posição valorativa sobre qual a 

justificativa geral da espécie a que pertence o objeto interpretado. A justificativa deve se 

ajustar de maneira suficiente aos aspectos relevantes da prática em questão, para que o 

“intérprete possa ver-se como alguém que interpreta a prática, não como alguém que 

inventa uma prática”.  

(3) A terceira e última etapa é chamada de pós-interpretativa ou reformuladora. 

Nela, procura-se identificar qual visão particular realiza da melhor maneira aquilo que é 

requerido pela justificação geral daquela prática social.269 

Na prática jurídica, quando fazemos afirmações normativas sobre o que o direito 

exige, proíbe ou permite – i.e., quando formulamos proposições jurídicas,270 tratamos o 

direito de maneira “interpretativa”: isso exige a atribuição, pelo intérprete, de um point 

valorativo que justifique a prática jurídica – isto é, que indique o valor do direito, os seus 

propósitos e justique porque esta é uma prática que deve ser levada adiante. Uma vez 

                                                
269 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. p. 65-66.  
270 A partir da obra Justice in Robes, Dworkin passa a distinguir com mais precisão “conceitos de direito” 
conforme o contexto de uso. Refiro-me aqui ao conceito “doutrinal” de direito. Ver Justice in Robes. 
Cambridge: Harvard University Press, 2006. p 1-35; 223-240. 
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identificado esse point, é preciso justificar qual visão particular realiza esse point da 

melhor maneira possível.271 

Aqui está a chave para explicar os desacordos teóricos: concebendo o direito como 

um conceito interpretativo, os participantes da prática jurídica podem se engajar em uma 

discussão jurídica mesmo sem compartilhar critérios que definem o que é direito. O novo 

exemplo que Dworkin utiliza para ilustrar o compartilhamento de um conceito 

interpretativo é a prática da cortesia, mas o ponto central é o mesmo. 

 

 Interpretação no Direito e Interpretação do Conceito de Direito 2.2.2.

Em Justiça para Ouriços, Dworkin propõe uma nova formulação de sua teoria da 

interpretação. O autor estabelece uma noção de “interpretação em geral”, que envolve as 

três etapas antes relacionadas à “interpretação construtiva” (conceito este que deixa de ser 

utilizado). A interpretação em geral, por sua vez, é classificada em três novos subtipos: (i) 

interpretação colaborativa (que passa a incluir a interpretação conversacional, artística e 

construtiva); (ii) interpretação explicativa; e (iii) interpretação conceitual.272 

A interpretação colaborativa, segundo Dworkin, pressupõe que o objeto da 

interpretação tem um autor ou criador, e que o autor começou um projeto que o intérprete 

tenta levar adiante. Para o autor, a interpretação conversacional é quase sempre 

colaborativa, bem como a interpretação literária e artística. A interpretação no direito, 

segundo Dworkin, também é colaborativa.273 Um juiz coloca-se na posição de buscar o 

mesmo propósito – justiça – buscado pelos estadistas que fizeram as leis que ele interpreta. 

Desse modo, mesmo quando o juiz vê o seu papel como totalmente subordinado a estes 

estadistas, a subordinação é, em sua visão, justificada pelo propósito geral de justiça que 

ele divide com os estadistas.  

A interpretação explicativa, por sua vez, pressupõe algo diferente: os intérpretes 

não estão em parceria com aqueles que criaram o mesmo objeto ou evento. Há algum 

evento que têm uma significação para o público ao qual o intérprete se dirige. Os exemplos 

                                                
271 Cf. DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Cap 2. 
272 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 134-139. 
273 Idem. Ibidem, p. 136. 
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de interpretação explicacativa, segundo Dworkin, são a interpretação histórica, sociológica 

e psicodinâmica. 

Por fim, o terceiro tipo de interpretação é a interpretação conceitual: nessa situação, 

a distinção entre criador e intérprete desaparece totalmente, não porque o intérprete é livre 

para usar esses conceitos como bem entender, mas porque o seu uso do conceito, em 

resposta ao que ele entende por ser a interpretação correta, irá, pelo menos 

imperceptivelmente, alterar o problema interpretativo a ser enfrentado por futuros 

intérpretes.274 Essa é uma definição complexa, mas se reporta a conceitos sobre os quais 

não há critérios compartilhados, como verdade, moralidade, justiça e o conceito de direito, 

quando usado no sentido que Dworkin chama de “doutrinal”: i.e., quando nosso objetivo é 

enunciar uma proposição jurídica (uma afirmação sobre o que o direito exige, proíbe ou 

permite). Nesse sentido, é possível estabelecer uma distinção entre a intepretação jurídica 

(i.e., a interpretação que ocorre na prática jurídica) e a interpretação do conceito doutrinal 

de direito (que ocorre tanto na prática jurídica quanto, por exemplo, no meio acadêmico). 

De qualquer forma, é mantido o continuum entre teoria e prática do direito, característico 

da obra de Dworkin. 

 

 A Interpretação é intepretativa  2.2.3.

Cabe aqui, por fim, uma nota adicional na teoria da interpretação de Dworkin. Em 

Justiça para Ouriços, Dworkin dá maior ênfase ao caráter interpretativo do conceito de 

interpretação. As práticas interpretativas buscam a verdade: quando oferecemos a 

interpretação de algo, afirmamos e somos compreendidos como se estivéssemos afirmando 

uma verdade sobre um assunto. Não tratamos essas práticas interpretativas como 

exercícios sem propósito: assumimos que há algo de valor em defender opiniões sobre 

cláusulas constitucionais ou sobre uma obra literária. Aceitamos uma responsabilidade, 

como intérpretes, de promover esse valor. Quando interpretamos um objeto ou evento, 

portanto, estamos interpretando “a prática da interpretação” no genêro ao qual estamos nos 

engajando.275  

                                                
274 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 136.  
275 Idem. Ibidem, p. 131.  
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Com isso, Dworkin quer dizer que o conceito de interpretação é ele mesmo 

interpretativo – as três etapas de interpretação sugeridas pelo autor devem ser tomadas, 

portanto, como uma interpretação da “prática da interpretação”. Entendo que esse ponto é 

importante para esclarecer uma resposta Dworkiniana à crítica apresentada por Sunstein a 

Dworkin no ensaio Não Há Nada que a Interpretação Apenas Seja, de acordo com a qual 

Sunstein acusa Dworkin de adotar uma teoria cujo conceito de interpretação é apriorístico 

(isto é, um conceito que “apenas é” e, portanto, prescinde de justificação). Conforme visto, 

a própria teoria da interpretação de Dworkin é interpretativa, não podendo ser tomada 

como um axioma. Ela é também justificada pelo autor em Justiça para Ouriços. 

 

 Verdade e Objetividade na Moral 2.3.

Conforme visto acima, o interpretativismo Dworkiniano sugere que o intérprete 

sempre é exigido a atribuir um “point” valorativo ao objeto de sua interpretação, bem 

como à própria prática interpretativa na qual se insere. O interpretativismo Dworkiniano 

sustenta também que, apesar disso, as interpretações podem ser verdadeiras ou falsas. Essa 

posição, portanto, depende da premissa de que as questões morais — sobre o que é correto, 

digno ou justo — podem ter respostas verdadeiras. Diante disso, Dworkin se vê desafiado 

a contestar a objeção cética que afirma que não há verdade e objetividade nas respostas a 

essas questões. 

Neste tópico, apresento um resumo dos argumentos apresentados por Dworkin em 

em O Império do Direito,276 com alguns esclarecimentos baseados em Justiça para 

Ouriços, que sofisticaram a posição Dworkiniana. O argumento completo do autor pode 

ser encontrado no artigo Objetividade e Verdade: É Melhor Você Acreditar Nisso.277 

  

 Tipos de ceticismo 2.3.1.

 
                                                
276 DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 76-86 (Dworkin, 
Ronald. Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão técnica Gildo Sá Leitão Rios. 2 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 96-108). O tradutor da edição brasileira Jefferson Luiz Camargo traduz 
external skepticism como “ceticismo exterior”.  
277 DWORKIN, Ronald. Objectivity and truth: You'd better believe it. Philosophy and Public Affairs.; Spring 
1996; 25, 2; Research Library Core. 
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2.3.1.1. Ceticismo Interno e Ceticismo Externo 

Dworkin contrasta dois tipos de ceticismo: um ceticisimo interno (internal 

skepticism) e outro externo (external skepticism).278 O contraste se baseia na distinção de 

dois tipos de afirmações: (i) as afirmações substantivas (de primeira ordem); e (ii) as meta-

afirmações (de segunda ordem). 

As afirmações substantivas são aquelas que são “internas” à própria prática 

interpretativa. Uma afirmação como, por exemplo, “qualquer tipo de escravidão é errado”, 

é uma afirmação substantiva sobre a moralidade. Ela é, nesse sentido, uma afirmação 

“interna” à prática interpretativa moral, pois se apresenta como uma posição substantiva 

sobre a moralidade.  

As meta-afirmações (de segunda ordem), por sua vez, dizem respeito às respostas 

filosóficas a perguntas do tipo: “é possível que seja objetivamente verdadeiro um juízo 

sobre o que é correto ou errado com relação à escravidão?”. As meta-afirmações, portanto, 

têm a pretensão de vir de um ponto de vista “externo” à prática interpretativa. Nesse 

sentido, alguém que faz uma meta-afirmação sobre a moralidade tem a pretensão de fazer 

uma afirmação desengajada das discussões morais substanciais (sobre e o que é 

moralmente correto, justo, e assim por diante). Esse ponto de vista “externo” é chamado 

por Dworkin de “arquimedeano”, em referência a um ponto hipotético privilegiado de onde 

o observador conseguiria perceber, “de fora” e de maneira abrangente, o objeto de 

investigação. O termo se refere a Arquimedes, a quem se atribui a alegação de que seria 

possível mover a Terra se tivesse um ponto de apoio e uma alavanca suficientemente 

longa.  

A partir da distinção entre as afirmações substantivas (de primeira ordem) e as 

meta-afirmações (de segunda ordem), podemos entender a distinção correlata de ceticismo 

interno e ceticismo externo formulada por Dworkin. 

Céticos, de qualquer tipo, não acreditam na possibilidade da existência de verdade 

em afirmações que fazemos sobre questões morais.   

O ceticismo interno é um tipo de ceticismo que fundamenta as suas conclusões em 

pelo menos um argumento substantivo, de primeira ordem. Nesse sentido, ele é “interno” à 

                                                
278 Idem. Law’s Empire, p. 78-79. Justice for Hedgehogs, p. 30-31. 
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prática interpretativa. Ele não é, portanto, totalmente cético, pois ele precisa se engajar na 

discussão substantiva e defender pelo menos um argumento que é substantivo. Ao fazer 

isso, ele deixa de ser um completo cético. Ele não deixa, no entanto, de ser considerado um 

cético na medida em que as suas conclusões, ainda que baseadas em argumentos 

substantivos, são fundamentalmente céticas. Um cético interno sobre a moralidade, 

portanto, se apoia na própria moral para denegri-la. 

Um cético externo, por sua vez, pretende fundamentar o seu ceticismo em meta-

afirmações, i.e., afirmações feitas sob o ponto de vista “externo”, arquimedeano. É 

importante notar, também, que nem todos os “arquimedeanos” são céticos. Por exemplo: o 

cético moral externo é aquele que, ao discutir a questão da verdade e objetividade na moral 

sob o ponto de vista “arquimedeano”, obtém uma resposta negativa.  

 

2.3.1.2. Ceticismo de Erro e Ceticismo de Status 

Na definição de Dworkin, o ceticismo “de erro” (error skepticism) é um tipo de 

ceticismo que sustenta que os juízos morais são objetivamente falsos.279  

O cético de status (status skepticism), por sua vez, estabelece que os juízos morais 

seriam enunciados que sequer admitiriam os valores “verdadeiro” ou “falso”. Os juízos 

sobre valores teriam um status diferente, ou seja, pertenceriam a uma categoria diferente 

daquela a que pertenceriam outros juízos capazes de ser verdadeiros ou falsos.280 

                                                
279 O cético externo de erro geralmente fundamenta a falsidade de todos os juízos morais na seguinte 
afirmação de “segunda ordem”: não há nada no mundo que possa demonstrar que um enunciado valorativo 
seja verdadeiro. Nesse caso, o ceticismo “de erro” é uma forma de ceticismo externo, que considera que fazer 
juízos morais é um erro. Para ele, comete um equívoco filosófico aquele que afirma, por exemplo, que 
“torturar é errado”, pois esse enunciado só poderia ser falso.Para Dworkin, um exemplo de cético externo de 
erro é John Mackie, que insiste que todos os juízos sobre valores são falsos uma vez que estes afirmam a 
existência de entidades ou propriedades que são muito esquisitas para contar como parte do nosso universo. 
(Justice for Hedgehogs, pp. 47-49). Outro é Bernard Williams, conforme pp. 49-51. Mas o ceticismo de erro 
também pode ser uma forma de ceticismo interno – nesse caso, os céticos internos apenas podem ser 
parcialmente considerados como céticos de erro, na medida em que para eles há pelo menos uma afirmação 
substantiva correta: aquela que embasa o seu ceticismo interno. 
280 Dworkin divide os céticos de status em duas versões: a versão “atos de fala” (speach-act) e a versão “dois 
jogos de linguagem” (two-language-games). A versão dos atos de fala inclui os juízos sobre valores entre 
outros atos de fala que não admitem os valores “verdadeiro” e “falso”. Portanto, assim como frases 
exclamativas como “que pena!”, imperativas como “faça silêncio!” ou interrogativas como “quer um copo 
d’água?” simplesmente não podem ser verdadeiras ou falsas, assim também seriam juízos sobre valores, tal 
como “trair é errado” ou “é injusto punir um inocente”. Entre exemplos de céticos de status na versão de ato 
de fala, Dworkin inclui A. J. Ayer (que argumenta que os julgamentos morais veiculam emoções) e Richard 
Hare (que sustenta que esses julgamentos são comandos generalizados). Justice for Hedgehogs, p. 32. A 
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 O Ceticismo Interno 2.3.2.

O ceticismo interno, conforme já visto, é uma versão “parcialmente” cética, pois se 

apoia em alguma afirmação substantiva para justificar o seu próprio ceticismo.  

Segundo Dworkin, o ceticismo interno pode assumir diversos níveis de 

abrangência. Alguém pode ser, por exemplo, um cético interno com relação a um tema 

bastante específico: alguém pode acreditar, com base em argumentos substantivos, que não 

há uma resposta correta para a questão sobre se o aborto é moralmente errado. Nesse caso, 

essa pessoa adota um ceticismo interno sobre a questão do aborto, mas isso não 

desqualifica os demais julgamentos morais a respeito de outros assuntos sobre os quais a 

pessoa não seja cética. 

O ceticismo interno “global” é aquele que é tão amplo que rejeita todos os juízos 

morais, exceto por alguns juízos que são contrafactuais. Dworkin fornece alguns exemplos: 

alguém que defende que nada é certo ou errado porque Deus não existe é um cético interno 

global, na medida em que seu ceticismo é baseado na convicção – substantiva, e não 

arquimedeana – de que a vontade de Deus é a única base para uma moralidade positiva. 

Nesse sentido, a opinião de que nenhum juízo moral universal é correto porque a 

moralidade é relativa à cultura é uma opinião cética interna, uma vez que ela se baseia na 

convicção substantiva de que a moralidade apenas surge em função de aspectos culturais.  

 

 Ceticismo externo 2.3.3.

Segundo Dworkin, o ceticismo externo almeja fundamentar-se em uma meta-

afirmação, formulada a partir de uma perspectiva que seja neutra, descomprometida com 

os valores. Um cético externo, portanto, por pretender se colocar acima da moralidade para 

julgá-la de fora é totalmente cético (“skeptical all the way down”). Ele tenta denegrir a 
                                                                                                                                              
versão dos dois jogos de linguagem, como o nome sugere, distingue entre o uso da linguagem no plano 
substantivo dos valores e o uso da linguagem no plano filosófico. Isso permite, por exemplo, que o cético 
afirme com convicção que “trair é errado” enquanto está jogando o jogo dos valores, sem deixar de poder 
afirmar, no jogo filosófico, que não acredita na possibilidade de existir verdade nas questões sobre valores. 
Essa estratégia de dois jogos funciona do mesmo modo quando, em um jogo de ficção, admite-se que é 
verdade que Lady MacBeth tinha filhos, com a ressalva de que, no jogo do mundo “de verdade”, nunca 
existiu uma Lady MacBeth. Não detalhei, neste trabalho, as críticas específicas de Dworkin a estes tipos de 
ceticismo, por razões de limitação temática. 
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verdade moral sem se apoiar nela, ao contrário do cético interno, que apóia-se na própria 

moralidade para denegri-la.  

 Mas, para o cético externo, isso não necessariamente exclui a sua participação no 

debate substantivo: algum cético externo poderia continuar externando a sua opinião 

substantiva, mas com outro status: sem a pretensão de considerá-la objetivamente 

verdadeira, considerando-a apenas uma mera opinião, tão válida como qualquer outra 

sobre um assunto em relação ao qual não podem existir juízos verdadeiros ou falsos.  

 

 As críticas de Dworkin  2.3.4.

2.3.4.1. Ceticismo Externo 

A crítica mais contundente de Dworkin se dirige ao ceticismo externo. Sua resposta 

geral é que “as práticas da interpretação e da moralidade dão a essas afirmações todo o 

significado de que necessitam ou poderiam ter” (falta a citação). Não há, segundo 

Dworkin, um ponto de vista externo, “arquimedeano” a partir do qual as práticas da 

interpretação e da moralidade possam ser examinadas de fora.  

Uma vez que se aceita que na discussão moral todos os argumentos são 

substantivos (de primeira ordem), o ceticismo do tipo “externo” precisa ser reformulado 

como um argumento de ceticismo “interno global”. Como resultado da reformulação, o 

cético externo convertido em interno deixa de poder externar suas “meras opiniões” sobre 

questões substantivas (por exemplo, ele deixa de poder opinar que a escravidão é errada), 

pois sua convicção substantiva passa a ser apenas aquela que justifica o ceticismo interno 

global, uma convicção que descarta todas as outras como erradas. Esse argumento pode ser 

resumido da seguinte maneira: o ceticismo externo é contraditório.281 Para esclarecê-lo, 

Dworkin sugere um diálogo imaginário entre quatro pessoas: “A”, “B”, “C” e “D”. Veja 

abaixo um exemplo:  

A: “O governo tem o dever de ajudar os pobres, pois é correto ajudá-los.” 

B: “O governo deve ser proibido de ajudar aos pobres, pois é errado ajudá-

los.” 

                                                
281 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 43-44. 
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C: “Vocês dois estão errados. Não é certo nem errado que o governo ajude 

os pobres. A ajuda deve ser permitida, mas nunca obrigatória, assim 

como é cortar as unhas.” 

D: “Vocês três estão errados, pois a ajuda aos pobres não é moralmente 

exigida, proibida ou permitida.” 

De acordo com Dworkin, “A”, “B” e “C” fazem juízos morais de primeira ordem: 

“A” entende que a ajuda é obrigatória; “B” entende que é vedada; e “C” – um cético 

interno – entende que é permitida. D, que é um cético externo, entende que os juízos de 

“A”, “B” e “C” não são verdadeiros. 

Logo, segundo “D”, a ajuda não é obrigatória, nem vedada, nem permitida. Mas o 

que significa essa opinião de “D”? Para Dworkin, essa posição só pode ser tomada como 

uma posição substantiva. Trata-se de uma posição adotada no debate moral. Sua posição é 

mais geral do que a de “C”, mas a inclui. Quando fazemos uma afirmação sobre as 

responsabilidades morais que as pessoas têm, estamos nos posicionando em termos morais. 

Para Dworkin, não há como contornar a independência do valor.282 Afirmar que 

não há verdade nos valores já é afirmar algo sobre os valores. Quando a posição do cético 

externo é tomada como uma posição substantiva o ceticismo deixa de ser externo e passa a 

ser interno, mas nesse caso o seu ceticismo se torna contraditório.283 Para escapar da 

contradição, o cético externo convertido em interno precisa oferecer algum outro 

argumento substantivo que justifique sua posição. 

Para ilustrar isso, o autor propõe o seguinte exercício: suponha que “D” afirme que 

as posições de “A”, “B” e “C” são embasadas em argumentos tão equilibrados que ele 

considera que não há resposta certa para a questão. Dessa forma, “D” tem em mente a 

indeterminação da questão. Nesse caso, “D” defende uma posição substantativa (baseada 

em argumentos morais) de que a resposta certa não existe. Ele defende um quarto tipo de 

posição moral. Nesse caso, seu ceticismo é interno. Dworkin faz questão de enfatizar que 

há uma diferença entre indeterminação e incerteza: uma coisa é estar incerto sobre qual a 

resposta certa, e outra é acreditar que a resposta certa não existe). 

                                                
282 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 42-43. 
283 Idem. Ibidem, p. 43-44. 
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Em Justiça para Ouriços, Dworkin também considera que o ceticismo externo 

viola a tese de David Hume, segundo a qual não se pode derivar um “dever ser” de um 

“ser” (em diante, o “Princípio de Hume”).284 Segundo o Princípio de Hume, nenhum 

enunciado sobre o “ser” pode estabelecer conclusões sobre o “dever ser” sem que pelo 

menos um outro enunciado da esfera do “dever ser” faça a ponte entre eles.  Por exemplo: 

o enunciado “João precisa de ajuda” não conduz ao enunciado “João deve ser socorrido”, 

exceto quando mediado por outro enunciado, qual seja: “Quem precisa de ajuda deve ser 

socorrido”. 

Assim, para defender uma posição cética com base na alegação de que “não há 

nada no mundo que demonstre a verdade dos valores”, o cético precisa de pelo menos um 

outro enunciado, qual seja: “valores apenas são verdadeiros se demonstrados por 

constatação de algo que está no mundo”. Segundo Dworkin, esse último enunciado é 

valorativo. O cético que o propõe está inevitavelmente imerso no domínio dos valores: seu 

ceticismo só pode ser interno e, portanto, requer um argumento valorativo que explique 

porque a verdade dos valores depende da constatação de algo no mundo.  

 

2.3.4.2. Ceticismo Interno  

Dworkin não faz objeção a todos os tipos de ceticismo interno. O ceticismo interno 

pode dizer respeito apenas a temas bastante específicos e não há como saber, de antemão, 

qual a resposta correta. A resposta correta, em alguns temas específicos, pode muito bem 

ser a conclusão de que a questão é indeterminada, i.e., todas as demais respostas oferecidas 

são suportadas por argumentos igualmente convincentes de modo que não é possível 

estabelecer qual das respostas oferecidas é mais correta que as outras. Para cada tema 

específico, a defesa do ceticismo interno passa pela análise de todos os argumentos que 

possam ser oferecidos na defesa de cada posição contrária – isso significa, para Dworkin, 

que não podemos destacar, a priori, todas as instâncias de ceticismo interno.285 

Mesmo assim, dois esclarecimentos são importantes. Em primeiro lugar, Dworkin 

faz questão de enfatizar que a indeterminação não é uma posição a ser obtida por revelia 

(default). Em outras palavras, quando nenhuma das respostas disponíveis parece ser 

                                                
284 Idem. Ibidem, p. 44-46. 
285 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 88-90. 
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correta, isso não é uma razão para acreditar que a questão é indeterminada. A posição a ser 

obtida por revelia é a incerteza, que é diferente da indeterminação. Podemos estar incertos 

sobre qual a resposta correta a uma questão, mas isso, por isso só, não significa que a 

resposta correta não existe. Para defender a indeterminação, é preciso defender argumentos 

substantivos.286 Neste ponto, vale reproduzir um trecho de Justiça dos Ouriços: 

“Absolute confidence or clarity is the privilege of fools and fanatics. The 
rest of us must do the best we can: we must choose among all the 
substantive views on offer by asking which strikes us, after reflection and 
due thought, as more plausible than the others. And if none does, we must 
then settle for the true default view, which is not indeterminacy but 
uncertainty.”287 

Em segundo lugar, é preciso esclarecer que o projeto do interpretativismo 

Dworkiniano é incompatível com o ceticismo interno global. Em O Império do Direito, 

Dworkin espera desenvolver uma explicação teórica dos fundamentos do direito e um 

programa de adjudicação (adjudication) que possam ser (i) recomendados aos juízes e (ii) 

servir como base para criticar o que os juízes fazem.288 Dworkin reconhece, portanto, que a 

ameaça cética global não é irrelevante para a teoria do direito. No Capítulo 7 de O Império 

do Direito, Dworkin rechaça críticas a algumas formas de ceticismo interno global.289 Para 

os fins do presente trabalho, me dedicarei ao seguinte ponto: qualquer um que defenda 

algumas alegações morais interpretativas – como, por exemplo, a alegação de que é errado 

privar alguém de participação no processo político – já não consegue levar adiante uma 

defesa consistente do ceticismo interno global.  

Considero que esse ponto é importante para a escolha da melhor leitura da obra de 

Sunstein. Conforme visto na introdução deste trabalho, a chave para ler Sunstein como um 

pragmatista ou como um interpretativista Dworkiniano é saber se Sunstein pressupõe (ou 

não) que existe um critério de correção moral para os juízos de valor que considera 

objetivos. Se considerarmos que Sunstein pretende usar as questões de capacidade 

institucional como um argumento substantivo em favor de um ceticismo global interno (tal 

como faz o cético interno global que argumenta que não existe certo e errado na moral 

porque Deus não existe), Sunstein seria um cético interno global e deve ser melhor 

                                                
286 Idem. Ibidem, p. 90-91. 
287 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, p. 95-96. 
288 Idem. Law’s Empire, p. 79 e cap. 7. Vale notar, também, que a teoria de moralidade política de Dworkin é 
incompatível com o ceticismo interno global. Justice for Hedgehogs, p. 34.  
289 Idem. Law’s Empire, p. 266-275.  
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entendido como um pragmatista. Por outro lado, se conseguirmos mostrar que a teoria de 

Sunstein pressupõe um critério de correção moral – e isso é possível, ao meu ver – então 

Sunstein é melhor lido como um interpretativista Dworkiniano. Em minha visão, Sunstein 

defende sim algumas alegações morais interpretativas: embora um dos princípios do seu 

republicanismo liberal seja a referência aos acordos como um ideal regulatório,290 essa 

ideia só pode ser lida em conjunto com o seu conceito de igualdade política, que é uma 

alegação moral interpretativa totalmente incompatível com qualquer tipo de ceticismo 

interno global. 

  

 Revisitando a Teoria do Direito 2.4.

No terceiro capítulo de O Império do Direito, Dworkin revisita a teoria do direito 

partindo da premissa de que o direito é um conceito interpretativo. Em primeiro lugar, o 

autor destaca, mais uma vez, de que modo o seu interpretativismo explica os desacordos 

teóricos. Segundo o autor, ao adotarmos o seu interpretativismo, podemos entender que os 

juízes desenvolvem, de acordo com suas próprias convicções, teorias operacionais sobre a 

melhor interpretação de suas responsabilidades no desempenho da profissão. Por isso, a 

divergência entre julgamentos de casos semelhantes entre juízes distintos pode traduzir 

uma divergência sobre a melhor interpretação de algum aspecto relevante do direito. Por 

exemplo, a depender se o julgador considera fundamental ou não perquirir acerca das 

intenções do legislador em um determinado caso concreto, o julgamento pode chegar a 

conclusões opostas de outro que não adota as mesmas premissas.291 

Assim, as teorias interpretativas desenvolvidas por cada juiz decorrem de suas 

próprias convicções sobre o sentido da prática do direito e são naturalmente individuais e 

inevitavelmente diferentes entre si. Contudo, Dworkin afirma que diversas “forças” 

atenuam essa tendência divergente, contribuindo para a convergência dos julgamentos, 

como, por exemplo, os paradigmas de direito criados por qualquer comunidade e que não 

                                                
290 Ver, nesse sentido, o item 1.3.4 acima.  
291 Dworkin traz como exemplo o caso Elmer (Riggs v. Palmer) descrito no primeiro capítulo de O Império 
do Direito. Se o juiz acredita que para alcançar a melhor interpretação ele nunca deve considerar as intenções 
do legislador, poderá decidir de forma favorável a Elmer (O herdeiro assassino poderá ficar com a herança, já 
que a lei sobre sucessões será interpretada de maneira literal); já se o juiz acredita que a melhor interpretação 
é a que examina as intenções do legislador, a fim de considerar o sistema jurídico como um todo coerente, 
tomará sua decisão favorecendo as tias de Elmer (Elmer não ficará com a herança, já que a interpretação leva 
em conta os princípios gerais do direito). 
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podem ser contestados na prática sem sugerir corrupção ou ignorância. O autor exemplifica 

esse conceito afirmando que qualquer juiz americano ou inglês que negasse o fato de que 

as leis de trânsito fazem parte do direito seria substituído, sendo este um fator 

desestimulador das interpretações radicais.292 Contudo, são fatores de convergência mais 

relevantes a força dos precedentes, o meio intelectual geral que restringe tanto a 

idiossincrasia quanto a imaginação do julgador, e o conservadorismo que permeia tanto o 

ensino jurídico formal como o processo de seleção dos julgadores. 

No entanto, tais fatores de convergência, embora não possam ser ignorados, não 

impedem a existência das divergências interpretativas. Conforme visto, as diversas 

hipóteses políticas alimentam as tradições antagônicas dos juízes. Assim, Dworkin 

descreve uma constante tensão entre as forças centrífugas e centrípetas da interpretação 

gerando um equilíbrio dinâmico que, na sua visão, é benéfico para o direito. Isso porque, o 

extremo da divergência levaria o direito a “naufragar” e o extremo da convergência levaria 

à sua estagnação. O questionamento e a contestação promovidos pela atividade intelectual 

contribuem para o direito.  

Após oferecer uma resposta para aquela que considera a principal falha das 

chamadas “teorias semânticas”, Dworkin passa então a construir a sua própria concepção 

do direito baseada nas premissas do seu interpretativismo.  

Para Dworkin, as teorias gerais do direito devem ser abstratas, pois sua finalidade é 

interpretar o “point” essencial e a estrutura da prática jurídica, não uma parte específica 

desta. Mas, em todo caso, a interpretação deve ser feita ao modo construtivo, i.e., visando 

alcançar o equilíbrio entre o ajuste (fit) com a prática jurídica e a sua melhor justificativa. 

Nesse sentido, a teoria é uma continuação da prática, e vice-versa. Dworkin propõe, nesse 

aspecto, que qualquer teoria do direito (pelo menos, quando voltada a responder a questão 

sobre o que o direito proíbe, exige ou permite) estará engajada na prática, mesmo que esta 

não seja uma intenção consciente do teórico. Da mesma maneira, nossa prática estará 

sempre enraizada em alguns compromissos teóricos. Nesse passo, o autor afirma que “a 

sentença de qualquer juiz é, em si, uma peça de filosofia do direito, mesmo quando a 

filosofia está oculta e o argumento visível é dominado por citações e listas de fatos. A 

                                                
292 No Brasil, tal fator não apresenta a mesma força de convergência ante a garantia de vitaliciedade dos 
juízes. A busca pela imparcialidade dos magistrados prioriza a livre convicção motivada do julgador.  
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teoria do direito é a parte geral da adjudicação (adjudication), prólogo silencioso de 

qualquer decisão judicial.”293   

Esse é o continuum entre teoria e prática característico da obra de Dworkin, não há 

uma distinção clara entre a teoria do direito e a deliberação judicial ou outro aspecto da 

aplicação do direito. Enquanto, por um lado, a teoria do direito busca o fundamento 

interpretativo aos argumentos jurídicos, por outro lado, todo argumento jurídico prático 

sempre pressupõe a adoção de um fundamento abstrato oferecido pela teoria do direito, 

ainda que não citado explicitamente por quem o adota.   

Contudo, o desenvolvimento do direito enquanto atividade interpretativa depende 

de um consenso inicial sobre quais práticas são jurídicas. Tal acordo pré-interpretativo é 

pressuposto da discussão acerca da melhor interpretação e é contingente e local. Isso 

porque o consenso inicial se forma em um determinado momento histórico, em uma dada 

comunidade. Por exemplo, não se discute que nos Estados Unidos as legislaturas, tribunais, 

agências e organismos administrativos, além da Constituição, formam o sistema jurídico 

americano.  

Por isso, um filósofo do direito inicia sua atividade interpretativa a partir de uma 

identificação pré-interpretativa quase consensual do domínio do direito, e com paradigmas 

experimentais que sustentam seu argumento e sempre confundem seus concorrentes. Cabe 

questionar, portanto, nesse contexto, se seria possível que diversos filósofos de 

pensamentos concorrentes concordassem acerca de um conceito central bastante abstrato 

do direito, como no caso do conceito de cortesia como uma questão de respeito 

anteriormente descrito por Dworkin.294 

 Para Dworkin, há uma utilidade no exercício de fixar uma pré-formulação 

conceitual sobre o “point” do direito a partir de um grande território comum de ideias: 

podemos entender melhor o direito se conseguirmos encontrar uma descrição abstrata do 

“point” do direito aceito pela maioria das teorias do direito. Mas a teoria do direito 

independe da descoberta de tal descrição abstrata – a filosofia política consegue prosperar 

apesar das dificuldades em encontrar tal formulação do conceito de justiça. 

                                                
293 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 90. Tradução livre. Desde já, é importante esclarecer que essa 
afirmação é feita no contexto bastante específico de sua teoria interpretativista.  
294 Sobre o assunto, ver MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Do Xadrez à Cortesia: Dworkin e a Teoria do 
Direito Contemporânea, cap. 5, p. 197-240. 
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 Assim, o autor passa a descrever a sua visão acerca de qual seria o “point” mais 

abstrato e fundamental da aplicação do direito. Segundo Dworkin, o “point” mais abstrato 

e fundamental da aplicação do direito consiste em guiar e restringir o poder do governo. 

Assim, o uso da força apenas é admitido quando permitido ou exigido pelo conjunto de 

direitos e deveres individuais derivados de decisões políticas anteriores. Nesse contexto, o 

direito pode ser definido como o sistema de direitos e responsabilidades que autorizam a 

coerção porque derivam de decisões passadas do tipo correto.295 Tal proposição, na visão 

de Dworkin, seria suficientemente abstrata e consensual para oferecer a estrutura 

necessária ao desenvolvimento da teoria da interpretação.  

Além disso, Dworkin propõe a análise de três concepções do direito a fim de testar 

essa interpretação inicial e consensual, resultando no conceito de direito já construído. 

Essas três concepções são denominadas de “convencionalismo”, “pragmatismo jurídico” e 

“direito como integridade”. A análise de tais concepções é pautada nas respostas ofertadas 

a três perguntas ligadas ao conceito inicial, quais sejam: (i) justifica-se o suposto elo entre 

o direito e a coerção? (ii) faz algum sentido exigir que a força pública seja usada somente 

em conformidade com os direitos e responsabilidades que decorrem de decisões políticas 

anteriores? Se tal sentido existe, qual é ele? e (iii) que leitura de “decorrer” – que noção de 

coerência com decisões precedentes – é a mais apropriada?296 

O convencionalismo jurídico responde afirmativamente à primeira questão. Em 

relação à segunda, também respondida de forma afirmativa, justifica a necessidade de uso 

da força como decorrência de decisões políticas anteriores em razões de segurança jurídica, 

decorrente da previsibilidade e da equidade processual. Já em relação à terceira questão, os 

convencionalistas acreditam que a leitura a ser feita da coerência entre o uso da força e as 

decisões precedentes é a mais restrita possível. Assim, um direito ou responsabilidade só 

pode decorrer de decisões anteriores se estiver explícito nessas decisões ou puder ser 

explicitado por métodos convencionalmente aceitos. 

Por outro lado, o pragmatismo responde negativamente à primeira pergunta. Isso 

porque nega a existência de qualquer vantagem na correlação entre as decisões do juiz e 

outras decisões políticas pretéritas, privilegiando a decisão que pareça melhor para o 

futuro. Assim, rejeita a ideia da existência de direitos ou pretensões juridicamente 
                                                
295 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 93. 
296 Idem. Ibidem, p. 94-95. 
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protegidas, ainda que, por estratégia, admita que os juízes atuem “como se” (as if) as 

pessoas tivessem direitos.297 

O direito como integridade, assim como o convencionalismo, responde 

afirmativamente à primeira pergunta. No entanto, apresenta resposta bastante distinta à 

segunda pergunta por entender que a vinculação ao direito é benéfica não apenas por 

razões de segurança jurídica, mas por assegurar entre os cidadãos um tipo de igualdade que 

torna a comunidade mais genuína e aperfeiçoa a sua justificativa moral ao exercer o poder 

político de tal maneira.298 Por fim, quanto à terceira questão, o direito como integridade 

apresenta uma visão mais extensa do que a apresentada pelo convencionalismo para a 

correlação entre direitos e responsabilidades e decisões anteriores, entendendo que tal 

correlação ocorre não apenas quando os direitos estão expressos nas referidas decisões, 

mas também quando decorrem dos princípios de moral pessoal e política pressupostos 

como justificativa para tais decisões.299  

Dworkin parte do conceito de direito por ele construído para explicar a relação 

entre o direito e outros fenômenos sociais, como a moral popular e as tradições morais, 

além da diferença entre o direito e a justiça. 

Para Dworkin, a relação entre direito e coerção facilita o estudo de concepções não 

céticas do direito, tais como o convencionalismo e o direito como integridade. Cada uma 

dessas concepções busca descrever como as práticas jurídicas que definem as decisões 

políticas passadas (e.g., legislação e o precedente) contribuem para justificar o uso da 

coerção coletiva.  

Contudo, nenhuma dessas concepções precisaria justificar todas as características 

das práticas políticas que intepreta. Isso porque, para Dworkin, quando se está intepretando 

pode-se entender algo como equivocado e em um momento posterior afastar o erro, na fase 

pós-interpretativa. As posições pós-interpretativas são aquelas que expressam uma 

concepção de direito vanguardista.300  

Origina-se daí a predileção por tomar-se sempre os casos difíceis (hard cases) 

como exemplos, porque constituem a melhor forma de colocar as concepções do direito à 
                                                
297 Idem. Ibidem, p. 95. 
298 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 96. 
299 Idem. Ibidem, p. 96. 
300 Idem. Ibidem, p. 98-99. 
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prova. Aqui, entendo que cabe uma nota importante: de maneira alguma isso quer dizer 

que a teoria de Dworkin só explica os casos difíceis – seu objeto é explicar também os 

casos fáceis e, no limite, explicar que a distinção entre casos fáceis e difíceis é uma 

questão interpretativa. Um caso pode ser considerado fácil até que alguém identifique uma 

boa razão para rexaminar as premissas que até então ninguém havia questionado. 

Para Dworkin, a marca de uma interpretação é o fato de as questões impulsionarem 

um infindável número de outras questões. 301  A pretensão de integridade conduz à 

coerência das respostas e cada parte dependerá do restante, pois estarão ligadas por uma 

única visão da relação entre prática jurídica e justificativa política.302 Por isso, Dworkin 

sustenta que qualquer concepção geral também deve ter relações com setores da moral 

política e, por meio destes, com convicções ideológicas, e mesmo metafísicas mais gerais. 

Assim, o autor conclui que qualquer um que desenvolva uma concepção geral do direito irá 

revelar uma atitude a respeito desses vastos temas, ainda que não se dê conta disso. 

Uma nota final: toda abordagem interpretativa, em termos de teoria do direito, 

exige que se adote uma posição política sobre os fundamentos do direito (grounds of law) e 

sobre a sua força (force): isto é, sobre em que circunstâncias é moralmente correto aplicar 

ou não o direito. Segundo Dworkin, a tradição acadêmica impôs uma divisão de trabalho 

entre os filósofos: os juristas, que se concentraram nos fundamentos, e os filósofos 

políticos, que estudaram a força. Embora cada esforço teórico separado produza uma teoria 

do direito incompleta, seus avanços são possíveis, pois é admissível elaborar uma teoria 

dos fundamentos do direito pressupondo algum compartilhamento de paradigmas sobre a 

força, e vice-versa. 

Adotando essa separação de tarefas, Dworkin sustenta que uma vez que toda teoria 

sobre os fundamentos do direito é política em um sentido geral e difuso, ela (a não ser que 

seja uma teoria cética) deve ser entendida de maneira a dizer como os juízes devem decidir 

em princípio, exceto se verificadas circunstâncias especiais onde a força (force) do direito 

está em questão. Caso contrário, continua Dworkin, essa teoria não poderia ser entendida 

como uma concepção interpretativa do direito, e sim como uma teoria escolástica. Por 

outro lado, uma teoria interpretativa sobre os fundamentos do direito não precisa não 
                                                
301 Por exemplo, o que é decisivo: o significado “evidente” ou “literal” das palavras usadas para registrar a 
decisão, ou as intenções ou propósitos das autoridades que tomaram a decisão? O que é significado de 
“literal”? 
302 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 100-101.  
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declarar o que um juiz deve fazer em qualquer caso particular – para isso, seria necessário 

elaborar uma teoria política completa e, portanto, uma teoria sobre a força (force).  

 

 Integridade no Direito  2.5.

Segundo Dworkin, o direito como integridade é uma concepção de direito mais 

persistentemente interpretativa que o convencionalismo ou o pragmatismo jurídico. 

Segundo o autor, o convencionalismo e o pragmatismo jurídico são teorias que se 

oferecem como interpretações, i.e., são concepções interpretativas do conceito de direito. 

Elas têm o objetivo de mostrar nossas práticas sob sua melhor luz e oferecer uma 

justificação para ela. Elas recomendam conclusões pós-interpretativas e uma teoria da 

decisão judicial, mas a teoria da decisão judicial  que elas recomendam não é 

interpretativa: i.e., não exigem que os juízes façam novos exames, essencialmente 

interpretativos (no sentido Dworkiniano), do material jurídico.303  

O convencionalismo, por exemplo, exige que os juízes estudem apenas repertórios 

de jurisprudência e de leis. Questões interpretativas podem aparecer nesse processo, mas 

um juiz que adota o convencionalismo como a correta interpretação do conceito de direito 

ele não deve se valer da interpretação abrangente, ao estilo interpretativo Dworkiniano, 

para julgar casos particulares304 (i.e., não deve utilizar o recurso ao “point” do direito como 

uma razão para reinterpretar, na etapa pós-interpretativa Dworkiniana, o sentido de uma lei  

ou precedente aplicável a um caso concreto).  

Segundo Dworkin, o pragmatismo jurídico exige que os juízes pensem de maneira 

instrumental sobre as melhores regras para o futuro. Essa tarefa pode exigir que a 

interpretação vá muito além dos materiais jurídicos disponíveis. Um pragmatista 

utilitarista, por exemplo, pode ter de se preocupar com a melhor maneira de entender a 

ideia de bem-estar. No entanto, mais uma vez a tarefa de interpretar de maneira abrangente 

os materiais jurídicos se encerra.305 

O direito como integridade é diferente: é tanto o produto da interpretação 

Dworkiniana da prática jurídica quanto a sua fonte de inspiração. O programa que 
                                                
303 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 226.  
304 Idem. Ibidem, p. 226.  
305 Idem. Ibidem, p.226. 
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apresenta aos juízes é essencialmente interpretativo, no sentido abrangente, e exige que 

eles continuem interpretando os materiais jurídicos de modo a exibi-los à sua melhor luz. 

Em outras palavras, a teoria da interpretação jurídica que decorre do direito como 

integridade exige a mesma atitude interpretativa sugerida por Dworkin na tarefa de 

produzir concepções de direito.  

Para ilustrar sua teoria, Dworkin apresenta um exemplo. Imagine que você foi 

convidado a escrever um romance em cadeia e outros autores já redigiram capítulos 

anteriores. Quando chega a sua vez, o que você deve fazer? Você deve interpretar 

construtivamente aquilo que já foi feito. Você não pode simplesmente desconsiderar o que 

veio antes. Se os seus antecessores já começaram a escrever um romance, você não pode 

de repente transformá-lo em uma obra de ficção científica – isso estragaria a obra.  Além 

desse dever de fidelidade, você também tem outro dever: o de continuar o romance de 

forma que ele se torne o melhor romance que possa ser.306 Portanto, ao julgar um caso, os 

juízes sempre devem seguir o direito – contudo, dizer o que é o direito em um determinado 

caso sempre deve exigir uma avaliação de coerência entre as decisões institucionais 

passadas e aquilo que a moralidade exige no caso em questão.307 

Para expor a complexa estrutura da interpretação jurídica, assim concebida, 

Dworkin utiliza o exemplo do juiz Hércules, um juiz imaginário, de capacidade e paciência 

sobre-humanas, que aceita a teoria do direito como integridade.308 A tarefa Hercúlea é 

abordada nos capítulos 7, 8 e 9 de O Império do Direito, nos quais Dworkin descreve 

detalhadamente como Hércules trabalha julgando casos, como, por exemplo, o caso de 

danos morais da Sra. McLoughlin.309  

Para os propósitos deste trabalho, vale apontar uma característica específica de 

Hércules: o princípio da prioridade local, que reflete a compartimentalização do direito. 

Assim, Hércules deveria restringir  - pelo menso em princípios - seus esforços para estudar 

apenas materiais específicos do direito, dentro de departamentos ou ramos específicos do 

direito. Hércules poderá, excepcionalmente, ter razões para aumentar o seu escopo de 

análise e deixar de se curvar ao princípio da prioridade local, mas desde que isso se 

                                                
306 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 228-238. Ver também DWORKIN, Ronald, "How Law is Like 
Literature", in DWORKIN, Ronald, A Matter of Principle. Cambridge, Harvard University Press, 1985.  
307 Idem. Ibidem, p. 167. 
308 Idem. Ibidem, p. 239. 
309 Idem. Ibidem, p. 238-258. 
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justifique, por exemplo, quando as tradicionais divisões entre os ramos do direito tornem-

se mecânicas, obsoletas e arbitrárias.310 

 

 Integridade no Mundo Real 2.5.1.

Cabe agora responder às perguntas iniciais formuladas ao início deste capítulo: a 

obra de Dworkin é aberta para considerações empíricas no direito? Há um papel para a 

questão de capacidades institucionais?  

O conceito de integridade pode fornecer duas pistas. Entendo que vale aqui uma 

menção à análise de Stephen Guest311 sobre ele. Conforme sugere Guest, na teoria 

Dworkiniana, o conceito de integridade é um conceito corretivo, que permite tratar os 

cidadãos como iguais quando há uma tensão entre a justiça e a imparcialidade. De acordo 

com o autor, o conceito Dworkiniano de integridade seria desnecessário em um mundo 

ideal no qual as decisões políticas passadas e o tratamento do Estado aos cidadãos fossem 

perfeitamente justos.  

Dessa forma, a ideia de integridade serve para construir um sistema judicial no qual 

os juízes podem barganhar uma concepção de justiça ideal por outros fatores do mundo 

real. 312  

O vocabulário que Guest utiliza para exemplificar a barganha entre o ideal e o real, 

no âmbito do conceito de integridade no direito, remete diretamente ao exercício feito por 

Dworkin em A Virtude Soberana para estabelecer “teorias de aprimoramento” da justiça no 

mundo real. Nessa obra, Dworkin sustenta que uma teoria sobre a igualdade é inútil se não 

descrever aquilo que conta como aprimoramento no mundo real, no qual a distribuição é 

claramente desigual. Para fazê-lo, Dworkin transita entre três estágios: (i) um estágio ideal 

totalmente teórico e abstrato (o “mundo ideal ideal”); (ii) um estágio de aplicação 

simulada, no mundo real, de uma teoria revisada para suprir os déficits de distribuição 

                                                
310 Idem. Ibidem, p. 250-254. 
311 GUEST, Stephen. “Ronald Dworkin”, p. 48-49. 
312 Idem. Ibidem, p. 48. Os vocabulário que Guest utiliza para exemplificar a barganha entre o ideal e real, no 
âmbito do conceito de integridade no direito, remete diretamente ao exercício de contretude da justiça feito 
por Dworkin em A Virtude Soberana. 
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verificados no mundo real vis-à-vis o mundo ideal (o “mundo real ideal”); e (iii) um 

terceiro estágio de aplicação, no mundo “real real”. 313  

Guest, portanto, considera que o conceito de integridade funciona como uma 

“teoria de aprimoramento”, de forma a produzir decisões baseadas na coerência de 

princípio, mesmo no contexto do mundo real em que o material jurídico reflita injustiças. 

O conceito de integridade, nesse sentido, incorpora alguns valores das teorias second-best, 

ajustadas para o mundo real, que Sunstein tanto aprecia. Isso indica que Dworkin nunca 

esteve em uma “torre de marfim”, incauto em relação aos problemas do mundo real. Ao 

meu ver, isso indica que um juiz que adota a teoria do direito da integridade pode ser 

sensível a considerações institucionais. Por exemplo: uma informação do mundo real sobre 

os custos de uma decisão judicial pode ser relevante para um juiz, em algumas 

circunstâncias específicas. A autoconsciência do risco de erros também pode ter uma 

contribuição. No entanto, é importante notar que, no contexto do direito como integridade, 

o reconhecimento, pelo próprio juiz, de uma incapacidade institucional sua geralmente 

deve ser entendido um convite ao trabalho duro de se informar melhor e refletir sobre a 

questão de forma corajosa. Afinal – e esse é um ponto muito importante – a explicação do 

raciocínio jurídico não altera a responsabilidade que os juízes têm de julgar. 

Essa constatação nos leva à segunda pista que o conceito de integridade pode nos 

dar quanto à relação entre a teoria Dworkiniana e a questão das capacidades institucionais. 

Ao final de O Império do Direito, Dworkin sugere uma distinção entre o conceito de 

integridade inclusivo – i.e., o conceito de integridade conforme aplicado no mundo real 

(sujeito a todas as barganhas e ajustes entre o ideal e o real) – e um conceito “puro” de 

integridade, que seria a integridade caso fosse aplicada fora das distorções mundo 

institucional. Pensar no conceito puro de integridade – uma agenda não para os juízes, mas 

                                                
313 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana, p. 223-31. Para explicá-las, o autor indica que, em primeiro 
lugar, é necessário imaginar um “mundo ideal ideal”, i.e., um mundo ideal, no qual podemos implementar 
uma distribuição ideal. No entanto, uma concepção de igualdade apenas nesses termos é inútil, a não ser que 
descreva também aquilo que conta como aprimoramento em um mundo em que a distribuição claramente 
desigual”. Nesses termos, é necessário conceber uma primeira “teoria do aprimoramento” destinada a tornar 
nossa própria sociedade mais igualitária do que é. A ideia, aqui, é pensar como refletir a distribuição do 
mundo “ideal ideal” no mundo real, no qual muitas injustiças já aconteceram. Isso exige, de acordo com 
Dworkin, pensar em medidas que reduzam o chamado “deficit de equidade”,313 isto é, a diferença havida 
entre os recursos que a pessoa poderia ter ou pela situação na qual poderia estar no mundo “ideal ideal”.313 A 
primeira teoria do aprimoramento tem em mente o mundo “real ideal”, que é o mundo em que as pessoas 
estão dispostas se empenhar em tornar a distribuição mais igualitária.  A ideia formada no mundo “real ideal” 
pode ser utilizada para julgar o nosso desempenho no mundo “real real” e servir como base para uma 
segunda teoria do aprimoramento, destinada a aprimor as distribuições no mundo real real.  
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para a comunidade como um todo – é uma agenda importante para refletirmos sobre quais 

decisões institucionais são necessárias para atingir a integridade pura. Vale a pena citar o 

trecho de Dworkin:  

“[...] there is practical importance in isolating the question of what 
integrity both permits and requires seen from the standpoint of justice 
alone. For that question marks an agenda for the community as whole, 
as prior to and shaping further questions about what institutional 
decisions would be necessary to achieve this. The law we have, the 
actual concrete law for us, is fixed by pure integrity. This is the law 
for the judge, the law he is obliged to declare and enforce. Present 
law, however, contains another law, which marks out its ambition for 
itself; this purer law is defiined by pure integrity. It consists in the 
principles of justice that offer the best justification of the present law 
seen from the perspective of no institution in particular and thus 
abstracting from all the constraints of fairness and process that 
inclusive integrity requires. This purified interpretation speaks, not to 
the distinct duties of judges or legislators or any other policial body or 
institution, but directly to the community personified. It declares how 
the community’s practices must be reformed to serve more coherently 
and comprehensively a vison of social justice it has partly adopted, 
but it does not declare which offer which office in that grand 
project”.314 

 

Ao meu ver, o conceito de integridade “pura” pode ser compreendido como um 

convite para que possamos avaliar questões de capacidade institucional. Nessa linha, a 

avaliação de erros institucionais pelos juízes – e nesse caso precisamos inevitavelmente ser 

transparentes quanto às hipóteses políticas que adotamos em tal tarefa – pode nos levar a 

pensar sobre processos de seleção de juízes, constituição de câmaras de julgamento 

especializadas em determinados assuntos, desenho de planos de carreira, programas de 

cursos de especialização e assim por diante. 

  

                                                
314 DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 407. 
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3. O DIÁLOGO ENTRE SUNSTEIN E DWORKIN: O AVESTRUZ E 

O OURIÇO 

 
 

Come Clean and Get Real. Come clean about the role 
that philosophical concepts actually play both in the 
grand design and in the exquisite details of our legal 
structure. Get real about the hard work that it takes to 
redeem the promise of those concepts. 
 
 – Ronald Dworkin, Must Our Judges Be 

Philosophers? Can They Be Philosophers?) 

 

Neste capítulo, pretendo detalhar o confronto direto entre Sunstein e Dworkin. 

Conforme visto no Capítulo I, Sunstein dirigiu ataques a Dworkin ao longo de toda a sua 

produção teórica sobre interpretação jurídica. A resposta de Dworkin, no entanto, ficou em 

suspenso até agora.  

O melhor caminho para começar a identificá-la é o artigo Elogio à Teoria, que 

reproduz a Order of the Coif Lecture proferida por Dworkin em 1997 e foi publicado no 

volume 29 do Arizona State Law Journal.315 Na mesma edição, interlocutores de Dworkin 

publicaram artigos em resposta – o de Sunstein é intitulado Da Teoria à Prática – e 

Dworkin publicou ainda uma réplica a eles. O diálogo travado nesses artigos será a base 

deste capítulo, mas incluirei também algumas referências adicionais de atualização: a 

resenha de Sunstein ao livro Justiça de Toga, publicado por Dworkin em 2006, que 

republica o Elogio à Teoria, e também o último texto de Dworkin sobre Sunstein de que 

tenho conhecimento: uma resenha do livro A Constituição de Muitas Mentes. 

O confronto direto é uma ótima oportunidade de testar os pontos de contato e de 

divergência entre esses teóricos. 

 

 

                                                
315 DWORKIN, Ronald. In Praise of Theory. 29 Ariz. St. L.J., 353, 1997. 
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 O ataque de Dworkin contra Sunstein: o Elogio à Teoria  3.1.

O objetivo do artigo Elogio à Teoria é discutir o papel da teoria no raciocínio 

jurídico e na prática jurídica. Dworkin debate com Richard Posner e Cass Sunstein sobre o 

valor da teoria do raciocínio jurídico.  

A discussão é iniciada com a citação de três exemplos de casos jurídicos: a 

responsabilidade civil solidária de fornecedores de medicamentos baseada em parcelas de 

mercado (market share); a legitimidade da queima da bandeira dos EUA em protestos e o 

caso do suicídio assistido. Essa é, mais uma vez, uma estratégia para Dworkin introduzir o 

conceito de proposições jurídicas (um proposição sobre o conteúdo do direito, ou, em 

outras palavras, sobre o que direito exige, proíbe ou permite). 

Ao se dizer, por exemplo, que a Quarta Emenda da Constituição Americana garante 

o direito ao suicídio assistido, está se fazendo que tipo de afirmação? Não se trata de uma 

descrição de eventos que ocorreram no passado, ou de uma previsão de como os tribunais 

vão decidir. Ainda que se afirme que a Constituição garante o suicídio assistido, é possível 

que a Suprema Corte decida em sentido contrário. Então, o que faz uma proposição sobre o 

que é o direito em um determinado caso ser verdadeira ou falsa? Em outras palavras, qual é 

a maneira correta de se argumentar pela verdade de proposições sobre o direito?316 

Dworkin então identifica duas abordagens para tratar da questão: (i) a abordagem 

integrada à teoria (theory-embedded) e (ii) a abordagem prática.  

A partir de uma abordagem integrada à teoria, o raciocínio jurídico traz ao caso 

concreto uma rede vasta de princípios de derivação jurídica ou de moralidade política. 

Nesse contexto, não é possível pensar sobre a resposta correta a uma questão jurídica sem 

examinar (ou estar disposto a examinar) um sistema teórico abrangente. As indagações 

teóricas para os três exemplos descritos acima envolveriam, respetivamente: (i) a natureza 

da responsabilidade civil; (ii) papel da liberdade de expressão em uma democracia; (iii) o 

melhor entendimento sobre a liberdade de consciência e decisões éticas pessoais.317 

Já quando se está diante de uma abordagem prática, tudo o que foi dito sobre 

teorias gerais e abrangentes passa a ser infundado. Isso porque, sendo a decisão judicial 

                                                
316 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 49-50. 
317 Idem. Ibidem, p. 50. 
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política, todos deveriam se voltar exclusivamente ao problema prático que foi colocado. 

Nesse contexto, a única questão deveria ser: como tornar a situação prática melhor? Para 

isso, é preciso entender as consequências de decisões diferentes. Enquanto a economia 

pode ser útil nesse processo, livros de filosofia política são desnecessários.318 

Embora a abordagem prática pareça mais atraente e a abordagem teórica pareça 

abstrata e inapropriada quando um trabalho real tem de ser feito, Dworkin defende uma 

tese que parece arrojada: a abordagem teórica é inevitável, enquanto a abordagem prática é 

impraticável. Para tanto, adota o seguinte percurso: primeiro, expõe a visão teórica do 

raciocínio jurídico em maior detalhe. Em seguida, apresenta uma defesa de seu modelo 

imaginário que ilustra a complexidade da interpretação jurídica (o juiz Hércules, um juiz 

imaginário de poder intelectual e paciência sobre-humanas, que aceita a teoria do direito 

como integridade)319 e, por fim, analisa as posições da chamada Escola de Chicago, 

identificada em Richard Posner e Cass Sunstein, críticos da visão teórica defendida por 

Dworkin. 

 

 A Visão Integrada 3.1.1.

Que tipo de afirmação é feita quando se afirma que os fabricantes de remédios são 

(ou não são) solidariamente responsáveis por um dano que parte deles pode não ter 

causado? De acordo com a visão integrada defendida por Dworkin, esta é uma proposição 

interpretativa (interpretive). Há princípios integrados (embedded) à nossa prática jurídica, 

os quais, quando aplicados ao caso, conferem (ou não) a alguém o direito o direito de ser 

indenizado pelos fabricantes de remédios.320 

A referência a “princípios integrados”, para Dworkin, é metafórica: justificamos 

nossas proposições jurídicas com referência a princípios, argumentando que tais princípios 

(i) não só fundamentam nossas proposições, mas também (ii) oferecem a melhor 

justificação da prática jurídica na área em que o caso se insere.   

Mas é claro que juristas discordam sobre qual conjunto de princípios fornece a 

melhor justificação para o formato geral de uma área do direito. Alguém pode alegar que, 
                                                
318 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 51 
319 Idem. Law’s Empire, p. 239-266. 
320 Idem. Justice in Robes, p. 51. 
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no caso da responsabilidade civil com base em parcelas de mercado, o princípio do nexo 

causal fornece a justificação correta, enquanto outro pode se basear no princípio de que 

danos verificados no contexto da exploração de uma prática comercial devem ser 

reparados por aqueles que lucram com essa prática. Nesse sentido, segundo Dworkin, uma 

proposição jurídica é equivalente à proposição de que um princípio ou outro fornece uma 

justificação melhor para o formato geral de uma área do direito. Essa é, novamente, uma 

afirmação interpretativa, no sentido Dworkiniano: fornece uma melhor justificação porque 

se ajusta de modo mais adequado à prática jurídica e a coloca sob uma luz melhor.321 

O ponto central de Dworkin é que qualquer argumento jurídico voltado à defender 

uma proposição jurídica é vulnerável ao que ele chama de “ascensão justificativa” 

(justificatory ascent), que é a busca por uma justificação cada vez mais geral e abstrata, 

tendente a estabelecer uma coerência de princípio em casos de áreas distintas do direito 

para refutar argumentos rivais. 322  Alguém que está preparado para defender a 

responsabilidade civil com base em parcelas de mercado, por exemplo, pode se deparar 

com casos decididos em favor do princípio do nexo causal, no caso do fornecimento de 

medicamentos. Para refutar o argumento pautado no nexo causal, quem se filia à corrente 

das parcelas de mercado deve buscar um princípio que justifique a diferença entre essas 

visões.  

Dessa forma, Dworkin sustenta que argumentos contrários não podem ser 

simplesmente ignorados: o caráter interpretativo do argumento faz com que os argumentos 

contrários sejam relevantes e dignos de resposta.323 Ignorar um argumento contrário 

mostraria que a prática não tem princípio, o que tornaria a decisão objetável não apenas 

por questões de elegância teórica, mas tendo em vista como uma comunidade 

comprometida com a igualdade dos direitos de cidadania deveria se governar. Essa é uma 

premissa que depende, certamente, da premissa de coerência de princípio no direito (i.e., o 

direito concebido como um todo (em vez de um conjunto de decisões específicas tomadas 

uma a uma).324 

 
                                                
321 Dworkin, nesse ponto, faz referência ao capítulo 2 de Império do Direito quanto à questão do critério de 
correção da melhor justificativa. Ver DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 52 e nota de rodapé n. 5, p. 
272. DWORKIN, Ronald. Law’s Empire, p. 44-86. 
322 Idem. Ibidem, p. 53. 
323 Idem. Ibidem, p. 53. 
324 Idem. Ibidem, p. 167.  
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 Hércules e Minerva 3.1.2.

Ao sugerir a possibilidade de ascensão justificativa, Dworkin considera que ela é 

apenas uma possibilidade. Assim, o autor considera que embora seja uma possibilidade 

constante, ela nem sempre (e nem frequentemente) se materializa. Na maior parte do 

tempo, segundo Dworkin, podemos proceder na base da “prioridade local”: ou seja, sem 

olhar, em nossos argumentos interpretativos, além das leis e casos que tratam diretamente 

do assunto em questão.325 

Mas a possibilidade de ascensão justificativa está sempre presente: ela não pode ser 

descartada a priori. Até mesmo um caso que parece ser pacífico, pode a qualquer tempo 

ser questionado por um novo ataque de nível mais abstrato. Segundo Dworkin, o seu 

exemplo do juiz Hércules tenta capturar essa vulnerabilidade. Em virtude dos seus talentos 

sobre-humanos, Hércules consegue proceder da maneira oposta à ascensão teórica: ele 

procede não de dentro para fora (i.e., de questões mais específicas para questões mais 

abstratas), mas de fora para dentro. Antes de examinar um caso, ele foi capaz de construir 

uma gigante teoria que resolveu todas as questões pendentes de metafísica, epistemologia, 

ética, moralidade, incluindo a moralidade política e direito. No surgimento de um novo 

caso, ele estaria bem preparado e pronto para fornecer as melhores justificativas sobre o 

direito em geral e para os casos específicos. Essa, no entanto, não é a forma como as 

pessoas comuns podem proceder, e Dworkin reconhece isso: pessoas comuns raciocinam 

de dentro para fora.326 

Um juiz raciocinando de dentro para fora raramente terá tempo ou necessidade de 

desenvolver um longo e trabalhoso argumento. No entanto, segundo Dworkin, de vez em 

quando talvez tenha de fazer isso para decidir um caso.327 O engajamento na ascensão 

justificativa pode ser raro, mas o ponto crucial é que não há um teste a priori ou a 

“atacado” para decidir quando, ou até que ponto, a ascensão será necessária. Um juiz pode 

ser levado a “elevar” sua teorização mais do que havia inicialmente pensado ou esperado.  

                                                
325 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 54. 
326 Idem. Ibidem, p. 54.  
327 Dworkin cita, por exemplo, o caso voto do juiz Cardozo no caso MacPherson v. Buick Motor Co. 
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Nesse sentido, Dworkin apresenta a seguinte resposta aos críticos que alegaram que 

juízes comuns não são Hércules328: o fato de que os juízes não são super-humanos não quer 

dizer que o exemplo de Hércules não é proveitoso.  Ele apenas nos ajuda a perceber que as 

decisões feitas de dentro pra fora, por pessoas comuns, pressupõem sempre um repertório 

de premissas mais abstratas – muitas vezes, entendemos que não precisamos examiná-las, 

mas elas estão sempre lá.  

Dworkin apresenta outra metáfora para explicar o ponto: a deusa Minerva, que 

detém todo o conhecimento das ciências naturais. Na hora de construir uma ponte, Minerva 

aplicaria seus conhecimentos imediatamente e não encontraria nenhum imprevisto ou 

desafio durante a construção. Um engenheiro não pode fazer isso – deve raciocinar de 

dentro para fora e ele poderá encontrar, no meio do caminho, problemas e imprevistos que 

podem desafiá-lo a estudar algum assunto novo para conseguir salvar o projeto. No meio 

do caminho, o aprendizado pode levá-lo a repensar princípios de metalurgia, e assim por 

diante. Não há como saber, de antemão, quando esse exercício precisa terminar: isso só se 

define quando o problema for superado.329 O que Dworkin quer dizer, em outras palavras, 

é que a escada da ascensão teórica está sempre lá, ainda que ninguém fique tentado a subi-

la. 

Para Dworkin, o problema dos antiteóricos com a teoria parece ser fruto de uma 

confusão. Para o autor, a sua teoria é uma explicação (account) do raciocínio jurídico: 

                                                
328 Ver, nesse sentido, a crítica de Sunstein em Legal Reasoning, pp. 48-50. Ver também, no mesmo sentido, 
Political Conflict and Legal Agreement, The Tanner Lectures on Human Values pp. 187-88.  “[…]it is 
notable that Dworkin says little about the role of analogical reasoning, which lies at the heart of how lawyers 
actually think. In his hands, the relevant theories are large and abstract; they sound like political philosophy 
or moral theory. These theories are derived from and brought to bear on particular problems. But this is not 
how real lawyers proceed. They avoid broad and abstract questions. Such questions are too hard, large, and 
open-ended for legal actors to handle. They call for responses that take too long to offer, because they are too 
deeply theorized. They prevent people who disagree on large principles from reaching consensus on 
particular outcomes. In this way, Hercules (Dworkin’s heroic hypothetical judge) could not really participate 
in ordinary judicial deliberations; he would be seen as a usurper, even an oddball. Dworkin anticipates an 
objection with some of these characteristics. He notes that it might be paralyzing for judges to seek a general 
theory for each area of law, and he acknowledges that Hercules is more methodical than any real-world judge 
can be. But Hercules, in Dworkin’s view, “shows us the hidden structure of” ordinary “judgments and so lays 
these open to study and criti- cism.” Of course Hercules aims at a “comprehensive theory” of each area of 
law, while ordinary judges, unable to consider all lines of inquiry, must aim at a theory that is “partial.” But 
Her- cules’ “judgments of fit and political morality are made on the same material and have the same 
character as theirs.” It is these points that I am denying here. The decisions of ordinary judges are based on 
different material and have a different character. They are less deeply theorized, not only because of limits of 
time and capacity, but also because of the distinctive morality of judging in a pluralistic society. The point 
suggests that the ordinary judge is no Hercules with less time on his hands, but a different sort of figure 
altogether.” 
329 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 56. 
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sobre como podemos argumentar adequadamente sobre o que é o direito. 330  Uma 

explicação de como o raciocínio jurídico funciona, em si, não é automaticamente um 

argumento sobre a responsabilidade dos juízes em casos comuns ou em casos 

constitucionais. Se o problema é o medo do poder dos juízes, é isto que deve ser dito. Para 

Dworkin, portanto, é uma séria confusão disfarçar a aversão ao poder dos juízes (que pode 

ser remediado pela alteração de seu poder jurisdicional) como uma falsa teoria do 

raciocínio jurídico.331 

Dworkin enfatiza que, de qualquer forma, nada do que foi dito por ele sugere que 

os juristas deixarão de discordar sobre as questões teóricas. Seu objetivo é apenas explicar 

que o direito é repleto de teoria e os juristas reconhecem isso (ainda que discordem sobre 

qual é a teoria correta).332 

 

 A Escola de Chicago 3.1.3.

Dworkin tem um alvo particular em sua defesa da abordagem teórica: Richard 

Posner e Cass Sunstein. Como ambos, à época, eram professores da Universidade de 

Chicago, 333  Dworkin se refere a eles como a Escola de Chicago, e sintetiza seus 

argumentos em três tópicos: (i) metafísica; (ii) pragmatismo; e (iii) profissionalismo.334 Na 

verdade, os dois primeiros se dirigem a Posner, ao passo que a crítica direta a Sunstein é 

objeto apenas do terceiro tópico (profissionalismo).  

Dessa forma, analisarei os dois primeiros tópicos de forma resumida. A menção a 

eles é importante, no entanto, para identificar algumas posições às quais Sunstein não 

adere: isso é importante para situarmos a posição de Sunstein no debate, considerando que 

– conforme será visto em sua réplica a Dworkin – Sunstein não compartilha das teses 

metafísicas e pragmáticas examinadas (e fortemente criticadas) por Dworkin no Elogio à 

Teoria.  

 

                                                
330 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 56. 
331 Idem. Ibidem, p. 57. 
332 Idem. Ibidem, p. 57. 
333 Sunstein passou a ser professor da Universidade de Harvard em 2008. 
334 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 58. 
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3.1.3.1. Metafísica 

O primeiro ataque à abordagem integrada à teoria se volta à exigência de que os 

juristas às vezes examinem questões de moralidade política. A objeção metafísica sugere 

que não há respostas objetivamente corretas a essas questões e, por isso, todo o projeto da 

abordagem integrada à teoria fracassa.  

A forma contemporânea da objeção metafísica, segundo Dworkin, se baseia  na 

ideia de que nossas convicções sobre questões de moralidade seriam simplesmente 

criaturas de ‘jogos de linguagem’.335 De acordo com essa visão, adotamos esses jogos e 

construímos uma “realidade moral” que só existe no jogo. “Liberdade de expressão”, por 

exemplo, seria um direito fundamental que existe em nosso jogo, mas não é “realmente” 

um direito – não há um direito que existe “lá fora”. Essa ideia está refletida na passagem 

famosa de O. W. Holmes: se sociedades diferentes discordarem sobre questões de grande 

importância, talvez uma tenha de destruir a outra, mas nenhuma deve pensar que suas 

opiniões são mais válidas, sob a perspectiva do universo, do que aquelas que abominam. 

De acordo com Dworkin, Posner flertou com esta tese em Para Além do Direito336. 

Se essa visão estiver correta, então a abordagem teórica fracassa por duas razões:  

(1) De acordo com a abordagem teórica, o raciocínio jurídico pressupõe que, na 

maioria das vezes, alguma interpretação será superior que as demais (não apenas na 

opinião do intérprete, mas objetivamente superior). Se não há verdade moral objetiva, 

então nenhuma interpretação pode ser superior a outra em um caso genuinamente difícil.  

(2) A defesa da abordagem teórica é ela mesma uma defesa moral (os juristas 

devem oferecer justificação teórica porque é injusto submeter cidadãos a um regime de 

princípio repudiado pela comunidade em outras circunstâncias). Essa defesa moral 

pretende ter status de objetividade. Se o argumento de que não há objetividade moral for 

correto, não há como existir uma verdade moral para nossa comunidade – apenas verdades 

                                                
335 Dworkin usa uma expressão famosa de Wittgenstein e pede que perdoemos o filósofo austríaco por isso, o 
que dá a entender que Dworkin entende que a objeção metafísica é baseada numa leitura equivocada de 
Wittgenstein. DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 58. 
336 POSNER, Richard. Overcoming Law. Cambridge: Harvard University Press, 1995. 
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diferentes para cada um de nós. Logo, não seria possível sustentar uma abordagem teórica 

para a decisão judicial.337 

Dworkin discorda da tese cético-metafísica.338 De acordo com o autor, ela é 

incoerente e nos propõe uma distinção que não faz sentido. Isso porque, para Dworkin, é 

falsa a distinção que poderia dar significado a esta questão, isto é, a distinção entre 

argumentos substantivos nas práticas sociais e argumentos céticos sobre práticas sociais. 

De acordo com Dworkin, não há nenhuma razão para distinguir a natureza das proposições 

substantivas “internas” ao campo dos valores (“a discriminação racial é injusta”) daquelas 

que pretendem descrever a realidade de uma perspectiva “externa” ao campo dos valores 

(“a discriminação racial é real ou objetivamente injusta”). De acordo com o autor, ambas 

são proposições substantivas, “internas” ao campo dos valores – não há uma perspectiva 

“externa”, sob a qual alguém possa examinar a questão da objetividade nos valores.   

Cabe aqui uma nota: a resposta completa de Dworkin sobre o assunto não se 

encontra neste texto e depende da compreensão do seu argumento mais abstrato lançado 

contra todo o projeto filosófico que se proponha a examinar a questão da objetividade dos 

valores a partir de uma perspectiva supostamente externa e não valorativa. Essa discussão 

é objeto do item 2.3 deste trabalho, especialmente no que diz respeito às críticas de 

Dworkin ao chamado “ceticismo externo”, mas o texto chave realmente é Objectivity and 

Truth:You’d Better Believe It.339  

É sob essas premissas que Sunstein cita o exemplo de Richard Rorty, com o qual 

discorda frontalmente. Segundo Rorty, montanhas existem, mesmo antes de os seres 

humanos existirem e provavelmente continuarão a existir após a extinção dos seres 

humanos. Mas montanhas não existem na “Realidade Como Ela Realmente É”, sua 

existência decorre apenas de um jogo de linguagem que jogamos. Para Dworkin, não há o 

menor sentido na proposição “montanhas não existem na Realidade Como Ela Realmente 

É”, independentemente de quantas letras maísculas possam ser colocadas para enfatizar 

uma possível diferença.340 O mesmo vale, segundo o autor, para as nossas proposições de 

valor como “a discriminação racial é injusta”. Isso porque, conforme visto, não há uma 

                                                
337 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 59. 
338 Idem. Ibidem, p. 59. 
339 Idem. “Objectivity and truth: You'd better believe it”, Philosophy and Public Affairs; Spring 1996; 25, 2; 
Research Library Core. 
340 Idem. Justice in Robes, p. 60. 
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perspectiva “externa” (Arquimedeana) sob a qual alguém possa examinar a questão da 

objetividade.   

 

3.1.3.2.  Pragmatismo 

Dworkin passa então a examinar a teoria específica de Richard Posner. Apesar dos 

ecos do argumento metafísico, Posner sustenta que suas recomendações não se baseiam em 

nenhuma recomendação filosófica: considera que sua visão sobre a decisão judicial é livre 

(free-standing). O pragmatismo jurídico, segundo Posner, é melhor definido não por uma 

teoria geral, mas pelas seguintes atitudes: “prática, instrumental, prospectiva/orientada ao 

futuro (forward-looking), ativista, empírica, cética, antidogmática, experimental”. Nesse 

sentido, Posner pretende contrastar essas atitudes com a abordagem teórica ao raciocínio 

jurídico.  

O pragmatismo de Posner sugere que as pessoas não devem rejeitar ideias 

estranhas, devem atentar-se às consequências das decisões e conduzir as atividades 

intelectuais e jurídicas de maneira sábia. Para Dworkin, o conselho é valioso, mas não é 

sobre isso que se constrói uma teoria do direito.  

Dworkin encontra muita obscuridade da obra de Posner, especialmente por 

considerar que Posner não esclarece devidamente em que medida a sua teoria da decisão se 

distingue da de Dworkin e, especialmente, porque sua teoria é diferente. Mesmo assim, há 

dois itens no catálogo de virtudes de Posner (as quais faltam a Dworkin) que parecem ser 

importantes para estabelecer a diferença: a atitude prospectiva e atitude experimental. 

Para avaliar se a teoria de Dworkin não seria prospectiva, é preciso entender 

primeiro o que é “prospectiva” para Posner. Dworkin menciona dois contrastes que Posner 

pode ter em mente: (i) o raciocínio jurídico deve ser consequencialista e não deontológico; 

e (ii) o raciocínio jurídico deve ser “welfarista” e não consequencialista em outro sentido. 

Com relação ao primeiro contraste, a abordagem consequencialista alega que nunca 

devemos ter a obrigação moral de agir de forma a produzir consequências piores, enquanto 

a abordagem deontológica sugere que algumas vezes podemos ter a obrigação moral de 

agir de certa forma, mesmo que as consequências sejam piores (Dworkin reconhece que a 

distinção é mais complexa do que isso, mas julga desnecessário examiná-la nessa ocasião). 
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O ponto, para Dworkin, é que se Posner tem este contraste em mente, ele compreendeu 

mal a abordagem teórica Dworkiniana, que seria também consequencialista e não 

deontológica. Para Dworkin, ela é consequencialista no geral (tem como finalidade uma 

estrutura para o direito que é igualitária no sentido descrito em “O Império do Direito”) e 

também no detalhe (cada argumento interpretativo tem como finalidade assegurar uma 

situação melhor, de acordo com os princípios integrados à prática, do que as demais 

situações).341 O argumento geral de Dworkin é que para ser consequencialista é preciso, 

antes, ter uma teoria sobre quais consequências são melhores, e ele desenvolve uma teoria 

sobre isso. 

Quanto ao segundo contraste, Dworkin define o welfarismo como a teoria que 

estabelece que o julgamento de quais consequências são melhores deve se basear no bem-

estar das pessoas.342 Deve haver alguma forma de “medir” bem-estar: a mais popular delas 

é o utilitarismo. Um utilitarista sustenta que uma consequência é melhor se as pessoas, 

consideradas em agregado ou na média, estiverem melhor. Alguém que rejeita o 

utilitarismo pode argumentar que uma consequência é melhor mesmo que as pessoas em 

agregado, ou na média, não estejam melhores (seja por respeito a direitos ou porque outra 

situação seria mais justa).  

Dworkin faz dois esclarecimentos: a abordagem teórica, entendida de maneira 

genérica, não é necessariamente antiutilitarista. É possível que um utilitarista adote a 

abordagem teórica. Alguém pode argumentar (como Posner fez no passado) que a melhor 

interpretação da prática evidencia que o seu núcleo é o princípio da utilidade. A abordagem 

teórica não é comprometida com nenhuma teoria política específica. Ela pode, portanto, ser 

utilarista ou não. No caso da abordagem de Dworkin, ela não é. Ela pressupõe princípios 

de igualdade e equidade que não são utilitaristas: seu objetivo é igualitário.343 Se Posner 

sustenta que a abordagem teórica não é prospectiva, então ela apenas não é prospectiva o 

suficiente para Posner. Nesse caso, Posner fica devendo um argumento em favor do 

utilitarismo. Dworkin conclui, portanto, que o argumento em favor do pragmatismo 

fracassa se for usado apenas para apoiar o cálculo utilitarista, pois o utilarismo precisa ser 

justificado em bases morais.  

                                                
341 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 61. 
342 Idem. Ibidem, p. 62. 
343 Idem. Ibidem, p. 62. 
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Em seguida, Dworkin passa para a análise da atitude experimental. Para o autor, há 

um sentido em ser a abordagem teórica experimental: a decisão pode ser inovadora em 

relação aos princípios ao propor um princípio não reconhecido anteriormente. Mas Posner 

certamente tem outro sentido de experimentalismo em mente: não experimental em teoria, 

mas experimental em vez de teórico. O conselho de Posner é que os juízes deveriam tentar 

diferentes soluções para os problemas, para ver qual funciona melhor, mesmo que essas 

soluções não sejam recomendadas por uma teoria abrangente. Para Dworkin, esse conselho 

seria útil em algumas situações (como para alguém cujo carro quebrou em um lugar ermo, 

numa noite de inverno), mas seria pouco útil em outras (cosmólogo que quer saber a idade 

do universo). De acordo com o autor, quando alguém quer saber a verdade, não faz sentido 

procurar aquilo que funciona, pois o que se busca é a verdade. 344 

No caso de um juiz julgando a questão da responsabilidade civil das companhias de 

remédio, Dworkin sugere que o experimentalismo de Posner seria completamente inútil, 

pois neste caso, antes de decidir pela decisão que funciona, é preciso definir o que é 

“funcionar”. Ainda que fosse demonstrado que a decisão em favor das companhias 

promovesse a pesquisa e resultasse em preços menores dos remédios, isso por si só não 

indica que este é o resultado correto. É preciso de alguma teoria que nos indique porque 

promover a pesquisa e reduzir o preço dos remédios é desejável mesmo se algumas 

pessoas forem privadas de um direito à indenização. 

Dworkin conclui seu ataque a Posner com uma crítica ainda mais forte: o conselho 

pragmatista é mais vazio em questões mais controversas, como o aborto. Nesse caso, que 

decisão funciona? Imagine que um juiz pragmatista quer testar, de maneira experimental, 

se “funciona” autorizar amplamente o aborto até um certo estágio da concepção.345 Isso 

certamente seria considerado um absurdo pelo grupo contrário ao aborto e eles não 

concordariam, em nenhuma hipótese, que a decisão “funcionou”, mesmo que, na 

estatística, o número de abortos diminuia. Afinal, se o aborto é errado, ele não deveria ser 

permitido. O argumento de Dworkin, portanto, se resume ao seguinte: no direito e na 

moral, a procura por aquilo que funciona não é apenas inútil – é ininteligível.346  

 
                                                
344 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 63. 
345 Posner tem uma resposta – ao meu ver, insatisfatória – a esse argumento em Richard A. Posner. The 
Problematics of Moral and Legal Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, pp. 254-255. 
346 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 65. 
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3.1.3.3. Profissionalismo 

Aqui, finalmente, passo a analisar a resposta de Dworkin a Sunstein. Dworkin 

classifica a objeção de Sunstein à abordagem teórica com base na profissão. De acordo 

com essa objeção, juristas não são filósofos. O direito é uma disciplina própria, com suas 

próprias regras e, portanto, juristas não tentam decidir questões vastas de moralidade. Eles 

devem decidir apenas questões particulares, de maneira circunscrita. 

Para Dworkin, essa é uma ideia também pressuposta na tradição positivista: 

Bentham, Austin e principalmente H.L.A. Hart também podem ser lidos como defensores 

de uma visão baseada na profissão. Há outras versões menos filosóficas e (pelo menos, 

ostensivamente) mais práticas do desafio profissional à integridade. Um exemplo delas, 

para Dworkin, é a obra de Edward Levi, que defende que o raciocínio jurídico é raciocínio 

por analogia de casos. De acordo com Dworkin, Cass Sunstein apresenta uma versão mais 

elaborada da teoria de Levi, que consiste em uma abordagem “não completamente 

teorizada” do direito. O próprio Sunstein contrasta sua abordagem com a abordagem de 

Dworkin, que é integrada à teoria.347 

Dworkin faz um breve sumário de Raciocínio Jurídico e Conflito Político, onde 

Sunstein faz diversas alegações em favor de uma teoria “incompleta”. Dworkin distingue, 

inicialmente, três diferentes tipos de responsabilidades dos cidadãos e das autoridades 

públicas identificados no livro de Sunstein. 

A primeira delas é a responsabilidade de julgamento, que estabelece que cada um 

deve decidir por si mesmo quais posições políticas deve apoiar e quais decisões tomar. 

A segunda é a responsabilidade de coordenação, nos termos da qual alguns de nós 

devem decidir se e como cooperar com os outros para levar adiante as políticas que 

apoiamos e decisões que tomamos. O formato da responsabilidade depende do papel 

exercido: (i) para legisladores consiste em formar alianças; (ii) para os cidadãos consiste 

em ingressar em partidos e grupos de interesse; e (iii) para os juízes em tribunais consiste 

em procurar formar maioria em decisões. 

A terceira é a responsabilidade de exposição. Segunda ela, as autoridades públicas 

têm o dever de prestar contas das razões de suas decisões. Quando as decisões são 

                                                
347 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 65. 
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conjuntas, exige-se que suas razões falem por todas as pessoas que tomaram tais decisões 

(ainda que os fundamentos de cada um sejam diferentes).348 

Sunstein propõe um teorema de incompletude com relação a cada uma dessas 

responsabilidades. Para Dworkin, os teoremas relacionados à responsabilidade de 

coordenação e de exposição são bastante comuns. Sunstein utiliza o aparato do consenso 

sobreposto (overlapping consensus) de John Rawls para argumentar que devemos trabalhar 

com aqueles que favorecem as políticas que defendemos, mesmo que por fundamentos 

diferentes. Dworkin concorda que, em circunstâncias normais (mas nem sempre), o 

conselho é sábio.349 O mesmo se aplica à responsabilidade de exposição: em alguns casos 

pode ser melhor, por várias razões, adotar uma decisão superficial com a qual todos 

possam concordar.   

De acordo com Dworkin, nenhum desses teoremas contradiz a visão integrada à 

teoria. O problema, no entanto, é que Sunstein apresenta um teorema da incompletude que 

é relacionado à responsabilidade individual de julgamento. O modelo de consenso 

sobreposto de Rawls supõe que cada um tenha feito um julgamento individual baseado em 

teorias que decorrem de esquemas éticos “compreensivos” (abrangentes). Por outro lado, 

Sunstein sugere que os juízes devem se abster, no exercício de sua responsabilidade 

individual de julgamento, de se aventurar nos domínios mais abstratos da teoria moral e 

política. Ou seja, não só as alianças devem ser forjadas de acordos superficiais, mas os 

próprios julgamentos individuais devem ser superficiais.350 

De acordo com Sunstein, isso distingue os juízes comuns de Hércules: enquanto 

Hércules busca uma teoria abrangente, juízes comuns não têm como considerar todas as 

linhas de averiguação e devem buscar uma teoria que é parcial (incompleta). Portanto, a 

atividade de Hércules se basearia em materiais diferentes e teria um caráter distinto 

daquela dos juízes comuns. 

Dworkin defende, no entanto, que na verdade Sunstein não rejeita a visão integrada 

à teoria. 

                                                
348 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 66. 
349 Idem. Ibidem, p. 66-7. 
350 Idem. Ibidem, p. 67. 
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Para entender o porquê, Dworkin considera importante examinar o que a afirmação 

inicial de Sunstein significa. De acordo com a teoria de Dworkin, a diferença entre 

Hércules e os juízes comuns está na direção e ambição de suas reflexões, e não nos 

materiais usados ou no caráter de sua atividade.  

Aqui, Dworkin repete o seu argumento central: apesar de os juízes raciocinarem de 

dentro pra fora, eles não podem fixar a priori um limite à ascensão justificativa para o caso 

em questão. De acordo com a teoria Dworkiniana, é o caráter da investigação – 

considerando os problemas que aparecem conforme ela se desenvolve – que dita o nível de 

teorização a ser explorado.351 Um juiz não precisa levar uma investigação além do ponto 

em que seja possível considerar que a integridade foi satisfeita tendo em vista, também, as 

circunstâncias práticas de sua decisão. 

De acordo com Dworkin, caso Sunstein pretenda negar esta descrição do raciocínio 

jurídico, ele deve supor que os juízes devam (i) se recusar a confrontar problemas de 

integridade quando estes aparecem; ou (ii) ignorar tais problemas. Para Dworkin, a 

resposta de Sunstein a essa crítica é insatisfatória. Sunstein afirma que os juízes devem 

utilizar a analogia. Mas a analogia sem teoria é cega.352 Dworkin considera que a analogia 

é uma forma de relatar uma conclusão, e não de chegar até ela – o trabalho de verdade é 

feito pela teoria. Para saber se os casos são comuns, é preciso estabelecer os pontos 

relevantes de similaridade, e isso exige uma expedição teórica. 

Segundo Dworkin, Sunstein também reconhece isso ao admitir que o método da 

analogia exige o recurso a princípios gerais. Porém, para Dworkin o problema é que 

Sunstein insiste que isso não afeta a distinção entre sua visão e a abordagem integrada, 

pois a analogia requer o apelo apenas a princípios de nível intermediário. Dworkin, no 

entanto, considera que  “nível intermediário” é uma classificação impertinente. Qual seria 

o nível intermediário de uma teoria que explica porque a liberdade de expressão é 

importante? Mais uma vez, Dworkin vê isso como uma limitação a priori à reflexão 

jurídica, que é absurda. 

Além disso, Dworkin considera que as razões de Sunstein na verdade reforçam as 

demandas por integridade, um conceito que é sensível ao apelo ao precedente e ao receio 

                                                
351 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 68. 
352 Idem. Ibidem, p. 69-70. 
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de que os juízes podem se precipitar em teorizações novas. Incrivelmente, estas também 

são preocupações do juiz Hércules, e consistem nas razões pelas quais ele adota o princípio 

da prioridade local. O princípio da prioridade local de Hércules, para Dworkin, parece ser 

equivalente à presunção sugerida por Sunstein de que revisões no direito devem ser 

locais.353   

O argumento de Sunstein em defesa da incompletude teórica que Dworkin 

considera mais intrigante é mais explicitamente política. Por razões de política e princípio, 

o desenvolvimento de teorias abrangentes é uma tarefa democrática - não deve ser uma 

tarefa judicial.354 Isso sugere um argumento de legitimidade, mas para Dworkin é um 

mistério como a democracia pode gerar teorias de larga escala sobre o correto e o bem sem 

que os juízes aceitem a responsabilidade de identificar essas teorias na legislação e em 

outros eventos políticos. Dworkin afirma que é apenas por meio da interpretação de leis 

concretas, específicas, que os princípios consagrados podem ser identificados. 

 Talvez Sunstein tenha em mente as cortes constitucionais nas quais os juízes 

podem impor suas teorias “de grande escala” para um povo que as rejeitariam. Dworkin 

sugere, nesse caso, que o seu argumento é equivocado ao confundir adjudicação 

(adjudication) com jurisdição (jurisdiction). Talvez os juízes não devessem ter a 

responsabilidade de interpretar a Constituição e esse poder devesse ser deixado com o 

povo. Mas essa é uma questão diferente: isso não significa que um juiz que tem a 

responsabilidade de interpretar a Constituição deva se recusar a examinar casos que 

envolvam estabelecer por que a liberdade de expressão deve ser defendida em uma 

democracia. 

Para Dworkin, tudo isso significa que Sunstein na verdade não oferece uma 

alternativa à visão integrada à teoria – até porque o próprio Sunstein ressalva algumas 

situações em que o recurso à teoria é cabível e proveitoso: alguns casos sequer podem ser 

decididos (ou bem decididos) sem recurso à teoria. 

Ao final, a posição de Sunstein pode ser entendida como uma sugestão de que os 

juízes tenham uma presunção e não um tabu contra teorização de alto nível. Mas, segundo 

Dworkin, é também exatamente isso que recomenda a abordagem integrada à teoria: que a 

                                                
353 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 70. 
354 Idem. Ibidem, p. 70-71. 
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ascensão só ocorra quando os juízes tenham razões especiais para tanto. É isso que quer 

dizer o princípio da prioridade local de Hércules. 

Para concluir, Dworkin faz uma provocação: um dos conselhos de Sunstein nem 

mesmo é oferecido pela visão integrada à teoria. Para Sunstein, os juízes só deveriam 

adotar teorias mais completas quando estivessem “muito certos” de que estão certos. 

Dworkin se pergunta se não deveria ser o contrário: não devemos estar protegidos 

justamente dos juízes que estão “muito certos” de que suas teorias estão corretas? 

Dworkin, no entanto, reconhece que Sunstein não quer realmente dizer isso, e conclui que 

não há distinção entre a visão integrada à teoria de Dworkin, com sua demanda por 

integridade, e a teorização modestamente incompleta de Sunstein.355 

Como veremos adiante, o próprio Sunstein reconhecerá muitos pontos em comum 

com Dworkin, os quais considero que são chave para a leitura de Sunstein como um 

Dworkiniano (no sentido específico de que constrói uma teoria interpretativa baseada em 

um critério de correção que é moral e político).  

 

 Por que defender a teoria? 3.1.4.

Ao final do artigo, Dworkin busca explicações para a tendência antiteoria. Para 

Dworkin, a forma de relativismo filosófico, que se tornou popular e sustenta que a verdade 

é criada por nossas práticas, não é a explicação da tendência, e sim mais um sintoma a ser 

explicado. Segundo o autor, talvez a resposta repouse no grande apelo à modéstia ao final 

do século XX, que foi um século de desastres ideológicos e tecnocráticos. A modéstia 

intelectual parece ser o oposto de vários vícios: (i) do racismo e sexismo, que pressupõem 

superioridade; (ii) das ambições dos metafísicos e formuladores de sistemas, que parecem 

arrogantes; e (iii) do elitismo dos intelectuais, que parecem não democráticos.356 

No entanto, Dworkin considera uma armadilha confundir a postura antiteórica com 

a modéstia: o experimentalismo inocente de Posner termina sendo um dos absolutismos 

mais ambiciosos e tecnocráticos, enquanto a defesa de Sunstein da abstinência judicial, se 

                                                
355 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 72. 
356 Idem. Ibidem, p. 72. 
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fosse viável, não produziria resultados mais democráticos e sim a paralisia de um processo 

essencial para a democracia.  

Para Dworkin, modéstia é uma atitude: não somos modestos quando viramos as 

costas às questões teóricas difíceis, mas quando confrontamos essas questões com energia 

e coragem forjadas na consciência de nossa falibilidade.357 

Dworkin concorda que críticos estão corretos em afirmar que nem todos os juízes 

estão treinados em filosofia. No entanto, se os argumentos apresentados forem fundados, 

não há alternativa senão confrontar as questões que podem, às vezes, ser filosóficas. A 

saída não é evitar a teoria moral, mas manter o seu uso obscuro sob a capa dos jargões 

jurídicos familiares. Juízes não podem ser avestruzes. O argumento de Dworkin, portanto, 

se baseia no fato de que o direito impõe aos juízes uma tarefa inevitavelmente filosófica. 

Se levarmos a sério o caráter moral das decisões dos juízes, não há como evitar que os 

juízes sejam filósofos. Aqui, cabe fazer menção à New York Council for the Humanities 

Scholar of the Year Lecture proferida por Dworkin, chamada ‘Must Our Judges Be 

Philosophers? Can They Be Philosophers?’.358 Na ocasião, Dworkin defendeu essa mesma 

ideia e sugeriu, como conclusão, o seguinte: “Sejam francos [Come Clean] e caiam na real 

                                                
357 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 73. 
358 Idem. Must Our Judges Be Philosophers? Can They Be Philosophers? New York Council for the 
Humanities Scholar of the Year Lecture. 2000. “[…] Judges must be philosophers, but judges can’t and 
perhaps shouldn’t be philosophers. That is the dilemma I mean to pose. There are two ways to try to escape 
it. We might argue that it is not true, after all, that judges must be philosophers. Or we might argue that it is 
not true, after all, that they can’t be philosophers: we might come to think that they can be philosophical 
enough to relieve the dilemma’s sting. […]. Our law asks judges to make decisions about issues that have 
been studied with great care by philosophers of different kinds and schools, and we cannot think of any 
acceptable change in our expectations of judges, or in the structure or character of our law, that would alter 
that fact. So we must now examine the second leg of the dilemma I constructed. Can judges be philosophers? 
We must take care, in answering this question, to avoid any caricature of what that would mean. It would be 
silly to ask judges to takes leaves of absence to get Ph.D.s in philosophy, and then, upon their return to the 
bench, to write judicial opinions that could be published in philosophical journals. Nothing like that 
happened when judges became more aware of the importance of formal economics in legal analysis, 
however. Judges did not become state-of-the-art proficient in econometrics or the mathematical analysis of 
economic behavior, and yet their opinions became both more sensitive to and sophisticated about economic 
considerations. We need ask no more for philosophy. But what would count as an increased sensitivity to that 
subject? Judges should come to understand, for a start, that the concepts they wield - the concepts of 
responsibility, meaning, intention, equality, liberty, and democracy, for example - are difficult concepts, that 
it is very far from plain or settled what the best account of these concepts is, and that it would be a mistake to 
think that our law or history or culture has settled on one account that is therefore available, without further 
inspection, for judges use. They should come to understand that all the short-cut expedients we just 
considered - intuitionism and pragmatism as well as formalism – are illusions, that they must choose among 
competing principles all of which offer to explicate constitutional concepts, and that they must be ready to 
state and defend their choices. These might seem only limited advances, but they would be very important.” 
É muito interessante notar que um dos efeitos sugeridos por Dworkin com relação à conscientização 
filosófica dos juízes seria o entendimento de que as questões filosóficas são mais difíceis do que podem 
parecer. 
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[Get Real]. Sejam francos sobre o papel que os conceitos filosóficos realmente 

desempenham tanto no grande projeto quanto nos detalhes do nosso sistema jurídico. Caia 

na real sobre o trabalho duro que é preciso para redimir a promessa desses conceitos.”359 

Até o momento, o elogio à teoria foi uma defesa negativa – Dworkin apenas 

defendeu-se de críticas. O autor conclui o artigo com um argumento positivo: a integridade 

é importante porque toda democracia é uma nação de desiguais que aspiram viver como 

iguais. É crucial a essa aspiração que os princípios que nos governam nos tratem como 

iguais. Para tanto, os princípios precisam ser coerentes. Não há como perseguir esta 

indispensável ambição sem ascender, tão alto quanto necessário, em nossas deliberações 

coletivas (incluindo as decisões judiciais). Dworkin afirma, por fim, que é preciso exercer 

este dever soberano se afirmamos que o estado de direito é, não apenas um instrumento 

para realizar feitos econômicos e atingir a paz social, mas um emblema e espelho do igual 

respeito público que confere o direito de nos considerarmos uma comunidade.360 

 

 A réplica de Sunstein 3.2.

 Da Teoria à Prática 3.2.1.

Sunstein preparou uma resposta específica ao Elogio à Teoria de Dworkin, no 

contexto do debate publicado na Arizona State Law Review361. Em Da Teoria à Prática,362 

Sunstein faz algumas concessões importantes a Dworkin e tenta dar maiores contornos às 

suas críticas.  

Sunstein inicia o seu artigo fazendo referência à famosa manifestação elaborada em 

1997 por Dworkin, em conjunto com outros célebres filósofos (Thomas Nagel, Robert 

Nozick, John Rawls, Thomas Scanlon e Judith Jarvis Thomson), como amicus curiae para 

dois casos de suicídio assistido363 julgados pela Suprema Corte. Esse documento, que ficou 

conhecido como Philosophers’ Brief, defendia o direito ao suicídio assistido com base em 

                                                
359 DWORKIN, Ronald. Must Our Judges Be Philosophers? Can They Be Philosophers?,' New York Council 
for the Humanities Scholar of the Year Lecture. 2000. 
360 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes, p. 73-74. 
361 Brief for Ronald Dworkin et al. as Amici Curiae, Washington v. Glucksberg, 117 S. Ct. 2258 (1997), 
reprintedas Ronald Dworkin et al., Assisted Suicide: The Philosophers' Brief, N.Y. REV. OFBOOKS, Mar. 
27, 1997, at 41. 
362 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, 29 ARIZ. ST. L.J. 389, 1997. 
363 State of Washington et al. v. Glucksberg et al. e Vacco et al. v. Quill et al., 1997. 
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argumentos morais. Para Sunstein, o argumento do Philosophers’ Brief é certamente 

razoável, como uma questão de moralidade política, e sob este aspecto não pode facilmente 

ser demonstrado que está errado.364  

O autor entende, no entanto, que a Suprema Corte não deveria declarar um direito 

ao suicídio medicamente assistido, e essa discordância ajuda, em sua visão, a chegar ao 

centro de suas discordâncias com Dworkin. Segundo Sunstein, a Suprema Corte deveria 

geralmente ser relutante para invalidar leis com base em argumentos filosóficos abstratos, 

porque (i) ela é mal equipada para avaliar esses argumentos e (ii) as consequências – sobre 

as quais os argumentos filosóficos tendem a ficar silentes – são de grande importância para 

o direito. 365 

Em contrapartida, Dworkin defende que a Suprema Corte não deveria hesitar muito 

em reconhecer um direito constitucional se ele se apresenta com convincentes argumentos 

filosóficos em sua defesa, e pelo menos quando ele se “encaixa” com o resto do material 

jurídico. Assim, Sunstein afirma que apesar de não discordar muito de Dworkin sobre o 

que a justiça exige, ele diverge com frequência sobre o caminho apropriado que a Suprema 

Corte dos Estados Unidos deve seguir ao julgar casos desse tipo. 

Antes de apresentar as suas objeções, Sunstein destaca alguns pontos de 

concordância importantes. Diz expressamente que há muito a aceitar e a admirar no Elogio 

à Teoria. O ataque de Dworkin aos desafios modernos da questão da “objetividade”, por 

exemplo, é considerado por Sunstein como correto e convincente.366 O autor concorda 

também que o ceticismo sobre a verdade moral é de fato incoerente e inútil para o direito 

(ou para qualquer outra coisa), de modo que o seu argumento em defesa dos acordos 

incompletamente teorizados não pode sensatamente ser enraizado no ceticismo. Esses 

pontos são importantes para a caracterização de uma leitura adequada de Sunstein: para 

ele, as questões não são indeterminadas.367 

                                                
364 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, 29 ARIZ. ST. L.J. 389, 1997, p. 389-390. 
365 Idem. Ibidem, p. 390. 
366 Sunstein destaca, especialmente, que subscreve as críticas a Richard Rorty feitas por Dworkin, destacando 
que Rorty não deveria ser considerado com um representante do pragmatismo. O autor destaca que outros 
representates dessa teoria, como John Dewey e Hilary Putnam, não têm problemas em falar em termos de 
objetividade. Ver nota de rodapé n. 8, p. 390.  
367 Dworkin questionará, apesar disso, se Sunstein de fato se posiciona em termos de valor. Há indicação 
disso nos trabalhos mais antigos de Sunstein, e, no conjunto de sua obra, em discussão de casos 
constitucionais. Com isso, pretendo apenas afirmar que Sunstein não é um cético moral ou que simplesmente 
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Com isso, Sunstein quer deixar claro que há “toda a diferença do mundo” entre 

ceticismo e reconhecimento das limitações cognitivas ou motivacionais por parte de certas 

pessoas engajadas em papéis sociais distintos. Como uma abstração ou um credo, a 

“antiteoria” não faz sentido. A noção de ascensão justificativa (justificatory ascent) 

corretamente sinaliza o fato de que um juiz deve ter pensando bastante sobre um caso antes 

que se torne tentado a avaliar argumentos teóricos mais ambiciosos. Sendo assim, Sunstein 

considera que Dworkin está correto ao dizer que “não há um teste a priori ou em atacado 

para decidir quando a ascensão justificativa será necessária”.368 

Para Sunstein, também é verdade que qualquer argumento analógico depende de 

outro argumento de algum tipo, e, portanto, de uma teoria de algum tipo. Além disso, a 

distinção entre razões metafísicas e profissionais para desconfiar das abstrações filosóficas 

é muito importante. Nese sentido, o autor concorda com a sugestão de Dworkin de que seu 

próprio argumento repousa sobre motivos “profissionais” (ou dependentes do papel 

desempenhado).  

Com todo esse acordo, por que alguém estaria relutante em participar de um coro 

de elogios para a abstração no direito? Sunstein aponta três razões: (i) a primeira seria mais 

uma questão de ênfase; (ii) a segunda seria mais substancial, embora possa ser uma 

questão de ênfase também, ao final de contas; e (iii) a terceira envolve o papel limitado da 

Suprema Corte no sistema constitucional – e, nesse ponto, de acordo com Sunstein – reside 

o núcleo de sua discordância com o Philosopher’s Brief. Os pontos de Sunstein são os 

abaixo enumerados e detalhados adiante:  

(i) o reconhecimento dos acordos incompletamente teorizados como uma prática 

comum (essa seria a questão apenas de ênfase);  

(ii) a falta de ênfase à necessidade de atenção aos fatos, que são cruciais para o 

direito; e  

(iii) a falta de atenção para as questões do papel institucional, que são uma parte 

central do direito constitucional.369 

                                                                                                                                              
defende uma teoria vazia. Quanto ao que a justiça exige, o próprio Sunstein já afirmou estar em grande 
acordo com Dworkin.  
368 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 391. 
369 Idem. Ibidem, p. 391. 
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3.2.1.1. Acordos Incompletamente Teorizados 

Sunstein insiste no valor dos seus acordos incompletamente teorizados, embora sob 

a premissa de que essa seja talvez apenas uma distinção de ênfase entre ele e Dworkin. O 

ponto principal é que os juízes, como todos nós, têm tempo e capacidade limitados. Como 

a maioria de nós, eles também não são filósofos treinados. Eles sabem que se tentarem 

resolver uma grande questão filosófica podem errar feio.  

Nessas circunstâncias, quando questões desse tipo estão em jogo, é sábio tentar, na 

medida do possível, decidir os casos em bases que pareçam razoáveis para aqueles que 

possuem diferentes visões sobre essas questões e (talvez ainda mais importante) para 

aqueles que têm pouca ideia de quais são suas visões sobre essas questões. Esse ponto, 

para Sunstein, ajuda a explicar a desconfiança da cultura jurídica sobre abstrações 

filosóficas e sua predileção tanto pelas regras quanto por analogias.370 

O ponto, para Sunstein, é que os acordos incompletamente teorizados não são úteis 

apenas para a coordenação ou formulação de estratégias para formar maiorias. Dentro de 

uma cultura altamente pluralística, essa atitude tem valor: demonstra respeito mútuo, além 

de promover estabilidade e diálogo.  

Um dos pontos mais enfatizados por Dworkin contra Sunstein é que a escalada 

justificatória não pode ser descartada a priori. Quanto a isso, Sunstein é claro em dizer que 

concorda com Dworkin. É por esse motivo que ele entende que sua diferença com 

Dworkin é, nesse aspecto, realmente uma questão de ênfase. Para Sunstein, no pensamento 

moral, tudo (concreto ou abstrato) está sujeito a uma revisão potencial enquanto 

deliberamos, e tanto na moralidade quanto no direito as teorias não têm prioridade especial 

simplesmente porque elas são gerais e abstratas. Mas se a diferença é apenas de ênfase, por 

que ela tem importância? 371 

Segundo Sunstein, isso implica uma abordagem mais cautelosa no reconhecimento 

de conceitos muito abstratos. Diferentemente de Dworkin, os partidários dos acordos 

incompletamente teorizados têm dúvidas sobre a própria ideia de um “direito à 

                                                
370 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 391-392. 
371 Idem. Ibidem, p. 393. 
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privacidade”. Eles procuram bases mais cautelosas e evitam invocar abstrações de larga 

escala que pudessem prejudicar as conquistas dos processos políticos democráticos.  

Um exemplo é o caso Roe v. Wade. 372 Apesar de concordar com a decisão, 

Sunstein entende que ela poderia ter sido menos abrangente. Para Sunstein, o problema é 

que a decisão, ampla demais, ironicamente prejudicou alguns movimentos em favor da 

promoção da igualdade de gênero, na medida em que causou impactos na sociedade: 

desarticulou movimentos das mulheres e estimulou a mobilização de grupos 

conservadores.373 Assim entendida, a visão de Sunstein favorece o minimalismo judicial e 

isso leva a direções que Dworkin parece rejeitar. Para Sunstein, no entanto, esse é um 

ponto lateral e talvez o cerne da discussão seja realmente sobre questões institucionais, 

discutidas no item “III” abaixo.  

Na minha visão, o que Sunstein tenta estabelecer, neste trecho, é uma preferência 

pela delimitação dos casos da maneira mais restrita possível: o critério de como 

interromper a ascensão intelectual seria sempre, portanto, o mínimo necessário para 

resolver o caso em análise.  

Vale aqui uma nota: nos seus textos sobre minimalismo, Sunstein destrinchou essa 

amplitude em dois fatores: as decisões minimalistas são (i) estritas (narrow), no sentido de 

que seu conteúdo deve se restringir ao suficiente para regular apenas o caso em disputa, em 

contraste com decisões amplas (wide) que impactariam outros casos que não são objeto da 

divergência; e (ii) rasas (shallow), no sentido de que devem evitar questões de princípio 

muito abstratas, em contraste com decisões profundas (deep) que teorizam suas razões até 

o limite.374 O ponto de Sunstein, portanto, poderia ser entendido como uma recomendação 

em favor de decisões rasas. No texto Beyond Judicial Minimalism, de 2008, Sunstein 

qualificou sua posição e reconheceu, com maior detalhe, que decisões “profundas” também 

                                                
372 Trata-se de caso submetido à Suprema Corte Americana e que discutia o direito ao aborto na hipótese de 
gravidez resultante de estupro. A solução adotada pela Suprema Corte reconheceu que a toda mulher é 
resguardada a autonomia de decidir sobre a continuidade ou não da gestação, com base no direito à 
privacidade enquanto direito constitucional fundamental. Assim, a conclusão extrapolou os limites da lide.   
373 Ver nota de rodapé 23. SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 394. 
374 SUNSTEIN, Cass R. One Case at a Time, Judicial Minimalism on the Supreme Court. Harvard University 
Press, 1999, entre outras obras.  
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têm valor, de modo que nem sempre uma presunção em favor de decisões rasas faz 

sentido.375 

 

3.2.1.2. O Papel dos Fatos 

A segunda divergência apontada por Sunstein (sem muita certeza de que isto é de 

fato um desacordo) envolve o papel dos fatos. Para Sunstein, a maior conquista da 

chamada “Escola de Chicago”376 tem sido a de chamar a atenção para a importância central 

dos fatos para a melhor compreensão do direito.  

A questão do conteúdo do direito deve (pelo menos parcialmente) depender de uma 

resposta à questão sobre as consequências empíricas envolvidas, e essa é uma questão que 

advogados e juízes fazem muito raramente, além de respondem com ferramentas 

inadequadas. Quais são, por exemplo, os efeitos das leis que exigem salários mínimos, 

controles de aluguel, garantias implícitas de vários tipos e a responsabilização dos 

fabricantes de medicamentos? A filosofia por si só não vai nos dizer qual a resposta: é 
                                                
375 Sunstein, Cass R., Beyond Judicial Minimalism, September 25, 2008. Harvard Public Law Working Paper 
No. 08-40; U of Chicago, Public Law Working Paper No. 237; U of Chicago Law & Economics, Olin 
Working Paper No. 432; Harvard Law School Program on Risk Regulation Research Paper No. 08-6. 
Disponívem em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1274200. “If someone is unsure what to do with a 
relationship or a medical problem, he might not do so well if he avoids the foundational questions. If he can 
answer those questions well, he might be able to choose far more wisely than he will do if he plods along 
with decisions that are at once narrow and shallow. Something similar seems to be true in the constitutional 
domain. Indeed, we might go beyond necessity and speak instead of opportunity. Perhaps it is best to see 
constitutional provisions as positively inviting a degree of depth, and therefore to celebrate those occasions in 
which courts announce the nature of the foundational commitments that underlie one or another right. In the 
domain of equality, the ban on racial segregation is not properly taken as a tribute to the importance of 
predictability. Instead the Court deepened the foundations of the equality norm, essentially seeing it as a ban 
on government efforts to subordinate an identifiable group. In the domain of sex equality, the Supreme Court 
has issued a narrow ruling that also offers a degree of depth, because it opts for a particular conception of 
what the equality principle is about.At least if they have time and competence, moral and constitutional 
reasoners thinking about basic rights should be encouraged to attempt a degree of theoretical ambition. In 
democratic processes, it is appropriate and sometimes indispensable to challenge existing practice in abstract 
terms. The same is true in constitutional law. And while narrow rulings leave posterity less constrained, the 
absence of constraint may be a vice, rather than a virtue, if the result is to leave nearly everything up for 
grabs. As I have noted, minimalist decisions have many virtues. They might reflect the institutional limits of 
the judiciary; they can reduce the social costs of disagreement; they seem to demonstrate humility and mutual 
respect. Both narrowness and shallowness may be critical to successful constitution-making in a pluralistic 
society. The points bear on constitutional disputes as well. In a well-functioning constitutional democracy, 
judges are usually reluctant to invoke philosophical abstractions as a basis for invalidating the outcomes of 
electoral processes. They are reluctant because they know that they may misunderstand the relevant 
philosophical arguments, and they seek to show respect to the diverse citizens in their nation. A conceptual 
ascent might be appealing in the abstract, but if those who ascend will blunder, they might stay close to the 
ground. But as judicial confidence grows, perhaps because of extended experience, the argument for depth 
grows as well.” 
376 Sunstein passou a ser professor da Harvard Law School em 2008.   
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preciso investigar fatos. Boa parte da teoria do direito normativa, com sua pesada 

inclinação filosófica, continua a operar em um vácuo empírico. Para Sunstein, o 

movimento geral de esvaziamento da função dos tribunais e valorização da regulação 

administrativa pode ser o desenvolvimento institucional mais importante do século XX. 

Seria uma resposta sensata às limitações institucionais do judiciário. 

Contudo, Sunstein concorda com Dworkin que qualquer avaliação de fatos é 

carregada de teoria. Nós não sabemos como os fatos importam a menos que tenhamos uma 

explicação normativa. Sunstein, portanto, não nega esse ponto. Seu contraponto é apenas 

destacar que um entendimento dos fatos pode equipar as pessoas com diferentes posições 

teóricas e levá-las a convergir ao mesmo julgamento.377 

Para Sunstein, esses pontos também valem para as abordagens da interpretação 

jurídica, em que uma avaliação dos fatos relevantes importam. Aqui, Sunstein propõe a 

discussão de dois casos discutidos extensamente na obra de Dworkin: Riggs v. Palmer e 

TVA.   

Em Riggs v. Palmer, o Tribunal de Nova Iorque considerou que um herdeiro 

testamentário que assassinou o seu avô para receber a herança não teria direito a essa – 

mesmo que o texto das leis que regem testamentos não excepcionassem do direito à 

herança o herdeiro que assassinou o autor da herança. 

Em Tennessee Valley Authority (TVA) v. Hill, a Suprema Corte afirmou que a Lei 

das Espécies Ameaçadas proibia o governo de concluir uma barragem, porque a conclusão 

iria colocar em risco a vida do snail darter, um peixe de pequeno interesse ecológico. O 

Tribunal se recusou a abrir uma exceção no texto aparentemente claro da Lei das Espécies 

Ameaçadas. 

De acordo com Dworkin, Riggs foi decidido corretamente, enquanto TVA v. Hill foi 

decidido erroneamente, isso porque a tarefa do tribunal é construir o melhor sentido para 

um evento legislativo passado. Assim, o cumprimento dessa tarefa conduziria a decisões 

contra o herdeiro (impedindo que o assassino recebesse a herança deixada por sua própria 

vítima) e em favor da TVA (permitindo a conclusão da barragem). Para Sunstein, no 

                                                
377 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 396. 
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entanto, boa parte do que está em jogo depende de questões envolvendo incentivos e 

competência comparativa e essas questões têm grande dimensão empírica.  

Por um lado, Sunstein concorda com Dworkin acerca do acerto da decisão no caso 

Riggs v. Palmer, já que nenhuma pessoa razoável poderia querer matar para herdar. Além 

disso, essa conclusão causaria mínimo prejuízo à segurança jurídica. Por outro lado, 

Sunstein entende que a decisão de TVA v. Hill também foi correta, discordando de 

Dworkin nesse aspecto e justificando sua posição no argumento de que pessoas razoáveis 

poderiam procurar proteger o snail darter de acordo com as circunstâncias do caso. 

Sunstein considerou, ainda, que abrir uma exceção na norma geraria uma grande 

quantidade de dúvidas sobre o futuro significado da Lei de Espécies Ameaçadas.378 

Mas essas conclusões são muito menos importantes do que a alegação 

metodológica de Sunstein: para ele, a verificação das questões subjacentes requer não 

apenas análise conceitual do que faz algo ser “direito”, ou do que faz de um sistema 

jurídico particular o melhor que ele possa ser, mas também um conjunto de previsões, com 

caráter empírico, sobre as consequências de abordagens interpretativas alternativas diante 

das capacidades e do provável desempenho de instituições relevantes.379 Nesse ponto, 

entendo que é importante enfatizar que Sunstein declara um acordo quanto às premissas 

metodológicas contidas em O Império do Direito, isto é, estabelece que o conteúdo do 

direito envolve dimensões de ajuste e justificação. 

A objeção empírica de Sunstein, portanto, é limitada. Ela não desqualifica o projeto 

teórico de Dworkin, mas o considera mal direcionado: ele parece indicar que o melhor 

direito virá de um sistema jurídico que é melhor em filosofia – como se a real falha do 

direito norte-americano fosse a filosofia inadequada. De fato, uma filosofia mais adequada 

poderia fazer muito bem ao direito, tornando-o mais justo, coerente e menos confuso. No 

entanto, para Sunstein qualquer alegação deste tipo deve ser suprida pelo aprimoramento 

da noção dos fatos subjacentes. Este enfoque pragmático, para o autor, constitui a maior 

carência da teoria do direito, sendo mais relevante inclusive do que a teorização proposta 

por Dworkin. Sunstein dá um exemplo: para o autor, as abstrações filosóficas oferecidas no 

Philosophers’ Brief parecem ser razoáveis, mas mesmo que estejam certas sob o ponto de 

vista moral, a decisão jurídica correta dependerá, em boa parte, das projeções empíricas. 
                                                
378 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 398. 
379 Idem. Ibidem, p. 398. 
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Uma questão crucial é saber se, na prática, o direito ao suicídio assistido por médico pode 

reduzir a autonomia do paciente. Portanto, para Sunstein, o Philosophers’ Brief não é 

convincente como peça jurídica porque não explora suficientemente as questões 

institucionais ou preocupações empíricas.380 

 

3.2.1.3. Capacidades Judiciais e Papel Judicial 

Este, ao meu ver, é o ponto central da divergência entre Sunstein e Dworkin. 

Sunstein destaca sua posição com ênfase: juízes não são avestruzes e a cautela sobre teoria 

com relação a eles deriva do papel de destaque que desempenham no sistema político 

americano. Limitações cognitivas, aceitas como tal pelos participantes em todas as práticas 

sociais, são a parte central de qualquer assunção de responsabilidades daqueles que se 

encontram em um papel particular. Juízes não são treinados como filósofos, motivo pelo 

qual juízes que usam argumentos teóricos muito ambiciosos podem cometer erros 

custosos, especialmente em casos constitucionais, em que os argumentos são, pelo menos 

teoricamente, finais.381  

Para Sunstein, uma grande parte da moralidade distintiva da adjudicação 

(adjudication) é a moralidade do papel desempenhado pelo juiz, e esta envolve a 

necessária predisposição à fuga dos argumentos teoricamente ambiciosos, a fim de evitar a 

supressão do direito promulgado.382 Assim, os tribunais, conscientes da limitação de sua 

capacidade, geralmente procuram oferecer razões de nível modesto sobre as quais diversas 

pessoas podem convergir. Isto ocorre principalmente quando a ambição teórica é utilizada 

em prejuízo das conquistas dos processos democráticos; é aqui que a Corte deve proceder 

com cautela. De acordo com Sunstein, a ênfase nesses pontos coloca o foco sobre as 

instituições e práticas que tendem a ficar escondidas pelo entusiasmo de Dworkin: 

agências administrativas, experimentação Estado por Estado e soluções legislativas em vez 

de judiciais. 

                                                
380 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 400. Sunstein reconhece que o Brief não é alheio a 
alguns problemas subjacentes, e faz uma referência a este respeito quanto à necessidade de garantias 
processuais para neutraliza-los. Mas essas garantias, embora possam ser bem concebidas no papel, não 
podem aliviar as preocupações subjacentes, que são (é necessário enfatizar) empírica em vez de caráter 
apriorístico. 
381 Idem. Ibidem, p. 400.  
382 Idem. Ibidem, p. 401. É importante notar que o argumento de Sunstein, portanto, se baseia também em 
uma premissa moral, a saber, a moralidade da adjudicação. Como o autor não explora 
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A conclusão de Sunstein, portanto, é a seguinte: juízes, à luz do seu papel limitado 

na estrutura constitucional, devem ser cautelosos sobre a aceitação de argumentos abstratos 

em nome dos direitos cujas reais consequências práticas são difíceis de prever. No entanto, 

essa predisposição mencionada por Sunstein seria um estado de espírito, e não uma regra, 

merecendo três ressalvas.383 

Em primeiro lugar, é possível que um acordo incompletamente teorizado possa ser 

alcançado, mas observadores externos poderiam muito bem tentar oferecer um argumento 

mais ambicioso em seu favor. O argumento que favorece a predisposição em favor dos 

acordos incompletamente teorizados, em sua forma mais completa, depende de algumas 

(controversas) abstrações.384 

Em segundo lugar, exceções à predisposição podem ser feitas quando as abstrações 

forem claramente corretas. Aqui, o exemplo de Sunstein é o caso Brown e cabe notar que 

esta passagem será o principal alvo da réplica de Dworkin, objeto do item 3.3 deste 

trabalho.385 

Em terceiro lugar, as bases para a humildade judicial – i.e., a relutância judicial em 

perturbar os resultados dos processos democráticos com base em abstrações filosóficas - 

são prejudicadas quando se demonstra que os processos políticos são defeituosos do ponto 

de vista do que poderíamos considerar como moralidade interna da democracia. Assim, os 

tribunais deveriam ser menos relutantes ao invocar abstrações como base para invalidar o 

direito promulgado quando esse direito exclui pessoas da participação política, ou quando 

coloca em xeque o direito à liberdade de expressão política. Conforme Sunstein, é claro 

que essas conclusões levantam muitas questões e são elas mesmas carregadas de teoria.386 

Esse terceiro ponto, ao meu ver, indica que Sunstein não é um cético quanto aos direitos, o 

que contribui para a leitura de sua obra a partir de uma perspectiva Dworkiniana.  

                                                
383 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 402. 
384 Ver nesse sentido, o trabalho de Sunstein em favor do minimalismo judicial. SUNSTEIN, Cass R., One 
Case at a Time, Judicial Minimalism on the Supreme Court, Harvard University Press, 1999, entre outras 
obras. Sunstein, Cass R., Beyond Judicial Minimalism, September 25, 2008. Harvard Public Law Working 
Paper No. 08-40; U of Chicago, Public Law Working Paper No. 237; U of Chicago Law & Economics, Olin 
Working Paper No. 432; Harvard Law School Program on Risk Regulation Research Paper No. 08-6. 
Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1274200 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1274200. Acesso 
em 05 jan 2015. 
385 SUNSTEIN, Cass R. From Theory to Practice, p. 402. 
386 Idem. Ibidem, p. 402. 
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Em resumo: Sustein defende que esses argumentos teoricamente ambiciosos 

deveriam ser aceitos pelos tribunais, como de fato têm sido em grande parte, porque e na 

medida em que eles podem ser demonstrados como claramente verdadeiros. O que deve 

ser enfatizado é que esses argumentos sugerem (e realmente não há nenhuma contradição 

aqui) que a moralidade distintiva de julgamento em uma sociedade pluralista exige uma 

predisposição a favor da modéstia teórica, especialmente quando os tribunais são 

provocados a invalidar as leis. 

Para o autor, isso implica diferenças importantes com a obra de Dworkin. No 

contexto do direito ao suicídio assistido por médico, parece difícil obter um acordo 

incompletamente teorizado em favor da invalidação. Para Sunstein, os juízes da Suprema 

Corte estão corretos em evitar a rejeição dos juízos morais de seus concidadãos, exceto se 

esses julgamentos morais estivessem claramente errados ou se houvesse algum problema 

no sistema de deliberação democrática. 

Ao final, Sunstein se dirige à distinção entre adjudicação (adjudication) e 

jurisdição, a qual Dworkin alega ter sido objeto de confusão por parte de Sunstein. Para 

Sunstein, a confusão parece ser de Dworkin: a existência de jurisdição - de controle de 

constitucionalidade – nos diz pouco sobre o critério de controle de constitucionalidade ou 

sobre as ocasiões para aplicação desse controle. Juízes americanos têm uma vasta gama de 

dispositivos para neutralizar as suas próprias limitações: a preferência por acordos 

incompletamente teorizados é um desses dispositivos.  

A conclusão do autor, apesar de todas as concessões à teoria de Dworkin, mantém a 

recomendação antiteórica: há razões, concretas e abstratas, empíricas e teóricas, para 

pensar que os juízes em uma democracia deliberativa fazem melhor se evitarem as 

abstrações mais controversas sempre que puderem, especialmente quando são provocados 

a invalidar o direito promulgado democraticamente. É interessante notar a gama de razões 

invocadas por Sunstein e criticada por Dworkin nos seguintes termos: se Sunstein espera 

que os próprios juízes reconheçam as razões, concretas e abstratas, empíricas e teóricas 

para a modéstia teórica (e é isso que efetivamente se extrai de sua obra), então deve supor 

um grau de capacidade institucional suficiente para, pelo menos, reconhecer essa gama 

complexa de razões.  

Antes de analisar a resposta de Dworkin, detalho abaixo a resenha que Sunstein fez 

ao livro Justiça de Toga, o qual republica o Elogio à Teoria em 2006 sem alterações em 
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seu texto.387 Essa resposta é interessante a título de comparação dos argumentos utilizados 

por Sunstein para defender sua posição, quase dez anos depois.  

 

 Virtudes e Veredictos 3.2.2.

No artigo Virtues and Verdicts,388 Sunstein faz uma resenha do livro Justiça de 

Toga, publicado por Dworkin em 2006. Esse livro reproduz uma série de artigos cujo fio 

condutor é o papel das convicções morais dos juízes sobre suas opiniões a respeito do que 

é o direito. Nessa obra, Dworkin oferece respostas às críticas feitas às suas ideias em teoria 

do direito após a publicação de O Império do Direito. O Elogio à Teoria é republicado, 

mas o livro também inclui diálogos diversos com as obras de Posner, de Isaiah Berlin, dos 

adeptos do positivismo jurídico e John Rawls.  

Sunstein começa a resenha fazendo um apanhado das ideias centrais de Justiça de 

Toga, sintetizando alguma delas:  

(1) Diante de uma proibição legal sobre o suicídio assistido, Dworkin entende que a 

Suprema Corte tem de fazer um julgamento moral. Deve perguntar: qual princípio reflete 

melhor o sentido das decisões anteriores? Essa abordagem envolve a chamada exigência de 

integridade: os juízes não devem só procurar o ajuste (fit) com as decisões anteriores, mas 

também justificá-las, identificando o princípio que as coloca à sua melhor luz. Sunstein 

reconhece que isso, contudo, não permite que os juízes façam o que bem quiserem. A 

obrigação de ajustar-se às decisões anteriores impõe restrições reais. Nesse sentido, 

Sunstein utiliza o exemplo da igualdade. Em matéria de filosofia política, por exemplo, 

Dworkin acredita que a ideia de cidadania igualitária requer, em princípio, pelo menos, um 

padrão mínimo decente de moradia, alimentação e saúde. Mesmo assim, os tribunais 

americanos não deveriam, eles mesmos, implementar essa ideia diretamente, pois isso 

poderia enxertar algo que não se ajusta com o sistema constitucional americano. No 

entanto, se os juízes estão autorizados a aduzir um princípio que faça a melhor leitura das 

decisões passadas, eles poderiam muito bem levar o direito em novas e surpreendentes 

direções. Assim, Sunstein constata que para Dworkin a Suprema Corte errou ao recusar-se 

a reconhecer o direito ao suicídio assistido e o argumento de Dworkin é moral. De acordo 

                                                
387 Exceto pela breve nota de apresentação da Order of the Coif Lecture. 
388 SUNSTEIN, Cass R. "Verdicts and Virtues". The New Republic, May 22, 2006. 
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com a abordagem Dworkiniana, aqueles que interpretam a Constituição devem fazer 

julgamentos morais sobre as questões polêmicas, que dividem profundamente os cidadãos, 

e essas decisões devem ser tomadas em benefício da fidelidade à Constituição (e não em 

oposição a ela). 

(2) De acordo com Sunstein, Dworkin está consciente de que muitas pessoas se 

opõem à função judicial que ele defende sob o argumento de que ela seria fatalmente 

antidemocrática. Por que os juízes, em vez de cidadãos, deveriam fazer os julgamentos 

morais relevantes? A resposta Dworkiniana se baseia na distinção entre duas concepções 

de democracia. Na primeira, maiorias políticas têm o direito de responder a todas as 

questões de política e moralidade. Na segunda, o ideal democrático significa o 

autogoverno por todas as pessoas, atuando como membros de uma associação cooperativa, 

em pé de igualdade. Essa concepção de democracia, chamada por Dworkin de parceria 

(partnership), exige que os cidadãos tenham uma voz igual tanto em deliberações públicas 

formais quanto em intercâmbios morais informais. A democracia de parceria também 

exige que as pessoas tenham uma participação igual no governo e na esfera privada no 

âmbito da qual eles sejam livres para tomar, por si mesmos, suas decisões éticas e 

religiosas. Dworkin concorda que o papel judicial que ele suporta é incompatível com a 

concepção majoritária da democracia, mas ele a rejeita como pouco atraente. Em 

contrapartida, os tribunais constitucionais reforçam a democracia de parceria quando 

buscam a integridade, na medida em que ajudam a proteger as suas pré-condições. 

(3) Sunstein também chama atenção para a resposta de Dworkin aos críticos – entre 

eles, o próprio Sunstein - que não querem juízes para que construam interpretações em 

larga escala sobre grandes princípios morais. Na visão de Dworkin, minimalistas como 

Sunstein sugerem que os juízes devam evitar alegações teóricas ambiciosas, mas eles nem 

sempre podem fazer isso porque as suas respostas, às vezes, pressupõem uma posição 

teórica ambiciosa. Este também é o problema com o raciocínio analógico: para Dworkin, 

analogias sem princípios são cegas. Qual analogia deve ser adotada pela Suprema Corte 

com relação ao aborto? Um aborto se compara ao infanticídio ou a uma apendicectomia? O 

raciocínio analógico também exige uma espécie de ascensão teórica, no sentido de que os 

juízes acabam assumindo posições controversas mesmo quando tentam evitá-las.  

(4) Dworkin apresenta um ataque geral do pragmatismo como boa descrição do 

raciocínio jurídico, dirigindo críticas fortes ao trabalho de Richard Posner. Posner afirma 
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que os juízes não decidem (e não devem decidir) os casos com base em argumentos morais 

controversos: em vez disso, eles devem pensar sobre as consequências de um ou de outro 

curso de ação. O ataque de Sunstein consiste em argumentar que Posner não evita a teoria 

moral e não tem nenhum argumento plausível que justifique a sua afirmação de que os 

juízes não devem decidir com base na argumentação moral. Não há como se pronunciar 

sobre a segregação, privacidade ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo sem recorrer 

a argumentos morais de uma ou outra espécie. A versão do pragmatismo de Posner é vazia 

pois ele insiste que os juízes devam decidir os casos de forma a produzir as melhores 

consequências, mas não especifica como os juízes devem decidir quais consequências 

consideram como as melhores. 

Em seguida, Sunstein passa a analisar a posição de Dworkin. 

Inicialmente, Sunstein reconhece que Dworkin é convincente em dois pontos de 

grande porte. Em primeiro lugar, Dworkin tem razão ao enfatizar a importância das 

dimensões de ajuste e justificação. Qualquer discussão sobre o significado da Constituição 

geralmente exige a explicação das decisões anteriores de uma maneira a extrair o seu 

melhor sentido possível. Esta alegação ajuda muito a iluminar o argumento jurídico. Sobre 

esse ponto, é importante fazer comentários a respeito da dinâmica da obra de Sunstein: 

esse reconhecimento implica um total abandono de algumas críticas que Sunstein fez a 

Dworkin em seus primeiros trabalhos, as quais se relacionavam à divisão da abordagem de 

Dworkin em duas etapas, conforme descrito no início deste trabalho. O que restou dessa 

crítica, após a concessão feita nesse artigo, é quase nada: em seu artigo mais recente sobre 

interpretação, divulgado em 2014, Sunstein se limita a dizer que as dimensões de ajuste e 

justificação não são dadas como axiomas, e devem ser justificadas. Mas Dworkin não 

discordaria disso: o próprio conceito de interpretação, para Dworkin, é interpretativo do 

começo ao fim (all the way down)389. O recurso às etapas de ajuste e justificação devem, 

portanto, também ser justificadas com base em argumentos substantivos, algo que Dworkin 

tenta fazer em Justiça para Ouriços.390 

Em segundo lugar, e mais importante, Sunstein reconhece que Dworkin está correto 

em afirmar que qualquer teoria da interpretação constitucional deve ser defendida em 

termos morais ou políticos. Quem escolhe uma teoria da interpretação não pode alegar que 
                                                
389 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs, 131-133. 
390 Idem. Ibidem. Ver Capítulo 7. 
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está simplesmente seguindo a Constituição ou aqueles que a redigiram: todo intérprete 

deve estar preparado para oferecer os argumentos morais ou políticos próprios que 

justificam a posição escolhida.   

Este ponto é de essencial importância: aqui, mais uma vez, entendo que está a 

chave para a leitura Dworkiniana de Sunstein. O autor expressamente reconhece que suas 

recomendações estão, em última instância, ancoradas em suas próprias convicções morais 

ou políticas. Vale destacar o trecho no original:  

And second, Dworkin is right to say that any theory of 
constitutional interpretation must be defended in moral, or at least, 
political terms. Those who select one theory of interpretation and 
reject others cannot claim that they are simply following the 
document or those who made it; they must be prepared to make 
moral or political arguments of their own.  
 

Apesar dessas concessões, Sunstein mantém suas objeções contra Dworkin. Para 

Sunstein, as reivindicações mais particulares de Dworkin não decorrem desses dois pontos 

importantes. De acordo com a visão de Sunstein (baseada em suas próprias convicções 

morais) os juízes não são obrigados a considerar a Constituição como uma norma que 

incorpora ideais abstratos de modo que eles teriam uma autorização para derrubar leis 

democráticas que ofendam as suas convicções morais próprias. 

O argumento de Sunstein se apresenta da seguinte maneira: se os julgamentos 

democráticos forem altamente confiáveis e os juízes forem totalmente autoconscientes de 

suas próprias limitações no domínio da teoria moral, os juízes devem adotar uma 

abordagem de interpretação que limita julgamentos morais, em casos particulares. Esse 

novamente, é o ponto cego que Sunstein insiste em apontar na abordagem Dworkiniana do 

direito. 

Para Sunstein, Dworkin não oferece um argumento claro contra esta posição. Mas é 

preciso qualificar melhor o ponto de Sunstein: a sua crítica parece ser dirigida, de modo 

mais contingente, à aplicação da teoria Dworkiniana em um contexto em que os 

representantes do legislativo e do executivo representam ideais morais progressistas, 

enquanto a Suprema Corte é formada, em sua maioria, por conservadores. O argumento 

empírico de Sunstein, quanto ao risco de erro, chama a atenção para um rol de casos em 

que os tribunais regrediram em matérias sociais: Lochner v. New York (invalidando a 

legislação de limite de horas trabalhistas), Hospital Adkins v. Children’s Hospital 
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(invalidando legislação do salário mínimo), Buckley v. Valeo (invalidando a reforma do 

financiamento de campanha), First National Bank of Boston v. Bellotti (invalidando 

restrições à expressão empresarial), Cidade de Boerne v. Flores (invalidando a Lei de 

Liberdade Religiosa), United States v. Morrison (invalidando parte da Lei de Violência 

Contra a Mulher), Adarand Constructors v. Peña (invalidando um programa de ação 

afirmativa). Sunstein garante que Dworkin também rejeitaria a maioria dessas decisões por 

razões morais. 

Sunstein pretende, nessa linha, sugerir que esses erros aconteceram porque os juízes 

conservadores foram Dworkinianos (no sentido específico de aplicar suas convicções 

morais de larga escala aos casos) sem autoconsciência sobre as suas próprias capacidades 

quanto a fazer escolhas com base em princípios morais. 

É difícil saber se, Sunstein, afinal, reconhece que a recomendação seria a mesma se 

as circunstâncias fossem diferentes, já que vê o caso Brown como um paradigma acertado.  

De qualquer modo, Sunstein pretende chamar a atenção de Dworkin para o risco de 

erro judicial no domínio moral. Para Sunstein, existem maneiras de garantir que a Suprema  

Corte funcione de uma maneira que se harmonize melhor com a sua própria falibilidade. 

Aqui, faz uma pequena defesa da abordagem empírica de Richard Posner, sem deixar de 

reconhecer que Dworkin está correto em dizer, contra Posner, que a questão de saber quais 

as consequências são boas pode envolver julgamentos morais controversos. Mas o ponto 

de Sunstein em favor de Posner é que se formos capazes de ter uma noção precisa das 

consequências, muitas disputas morais controversas podem ser dissolvidas. Isso não é uma 

profissão de fé pragmatista por parte de Sunstein: o autor reconhece que Dworkin castiga, 

com razão, os adeptos do pragmatismo jurídico por negligenciar a dificuldade de avaliar as 

consequências sem tomar uma posição moral.  

O ponto de Sunstein é que a análise das consequências pode levar diversas pessoas, 

com pontos de vista morais bastante diferentes, à mesma conclusão. Conforme será visto 

adiante, Dworkin concorda com essa ideia – o problema, para Dworkin, é que 

frequentemente esse não é o caso. 

Sunstein pretende levar esse argumento um passo além – mais um vez, ele repete o 

argumento dos acordos não complemente teorizados. Para Sunstein, o tribunal pode tentar, 

sempre que possível, apoiar as suas decisões em princípios menos controversos – não 
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porque inexistem respostas corretas quando não há consenso, mas por uma questão de 

respeito à diversidade de opiniões. Os juízes – apenas em virtude do papel que 

desempenham, e isso é um argumento moral – devem privilegiar os princípios que possam 

ser aceitos pelos cidadãos que têm visões conflitantes sobre a moralidade e política. 

Esforços dos juízes para evitar as questões mais controversas, relutando em invalidar leis 

sobre a base dos princípios mais abstratos, não precisa ser baseada em uma concepção 

majoritária de democracia. De acordo com Sunstein, eles podem ser baseados na ideia de 

humildade sobre a própria capacidade dos juízes para o raciocínio moral abstrato.  

Antes de concluir, Sunstein faz um ressalva: Dworkin tem toda razão ao dizer que a 

analogia, sem princípio, é cega. Mas alguns princípios são mais controversos do que outros 

e, muitas vezes, é possível que o Tribunal se pronuncie de forma a evitar maiores 

polêmicas. 

Mais uma vez, repito, considero equivocado ler, nessa passagem, algum tipo de 

ceticismo moral em Sunstein. Seu critério de correção, para fazer essa própria afirmação, é 

moral. Tanto que o autor reconhece, novamente ao final do artigo, que qualquer 

abordagem de interpretação jurídica requer algum tipo de defesa moral ou política.  Sua 

objeção é contra a ideia de que a Suprema Corte deva adotar uma abordagem que convide 

os juízes a fazer julgamentos morais grande escala. Sunstein acredita que a Suprema Corte 

deve se recusar a assumir esse papel. Esta objeção é, também, baseada em razões morais e 

políticas. Afinal, nenhuma teoria da interpretação pode evitar esse tipo de controvérsia. A 

sua justificativa pode parecer apenas empírica (os juízes tem grandes chances de errar), 

mas contém uma avaliação moral: para constatar, no plano empírico, a margem de erro dos 

tribunais, é necessário pressupor algum critério de correção sobre o acerto e o erro das 

decisões. 

  

 A réplica de Dworkin 3.3.

Neste tópico, pretendo sumarizar a resposta de Dworkin a Sunstein em seu artigo 

Reply,  publicado no vol. 29 do Arizona State Law Journal. Dworkin inicia sua réplica 

direta a Sunstein afirmando que a reação de Sunstein ao Elogia à Teoria seria difícil de 

classificar, porque Sunstein descreve a si mesmo como ele estivesse mais próximo do 

pensamento de Dworkin do que o próprio havia imaginado. A divergência, segundo 
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Dworkin, parece dizer respeito à sua teoria da adjudicação (adjudication) constitucional, 

na qual Sunstein enfatiza um desentendimento que os colocaria em polos opostos no 

debate teórico/antiteórico.  

Dworkin acredita que os juízes constitucionais devem, em certos casos, enfrentar o 

que ele chama de “questões de alto nível” sobre liberdade e justiça, ao passo que Sunstein 

entende que é suficiente que eles se limitem a uma análise de “nível modesto”, com a qual 

mais pessoas possam concordar. Assim entendido, Sunstein não é a favor de Hércules, mas 

de um “Hércules Lite”.  

Apesar disso, Dworkin entende que a diferença entre os dois permanece indefinida, 

mesmo nesta área, por duas razões. Primeiro, porque Sunstein não apresentou uma boa 

explicação (e Dworkin entende que tal tarefa não é possível) sobre quando ou por que os 

juízes devem escolher, a priori, interromper a análise de questões sobre a moralidade 

política depois que ela é iniciada.  

Segundo, porque a exigência feita por Sunstein propõe uma tarefa paradoxal para 

os juízes. Antes que eles pudessem aceitar o conselho Sunsteiniano de não se aventurar em 

questões complexas, abstratas e controversas da moralidade política, eles precisariam 

dominar argumentos muito complexos, abstratos e controversos, sobre o caráter da 

democracia e sobre suas próprias limitações cognitivas. 

Sunstein afirma que suas diferenças são, essencialmente, questões de ênfase. Para 

Dworkin, todavia, na maioria das vezes elas se mostram mais como questões de tema. 

Dworkin reconhece que a maior parte da obra Da Teoria à Prática defende proposições 

com as quais ele não poderia discordar. 

Dworkin concorda que qualquer pessoa tomando uma decisão política, incluindo 

uma decisão judicial, deve considerar suas consequências. Ele também concorda (e quem 

não concordaria) que a filosofia por si só não vai desvendar os fatos dos quais precisamos 

ter conhecimento para tomar decisões políticas.  

Dworkin também acredita que ele e Sunstein não discordam sobre questões de 

interpretação jurídica em geral. Para ambos, a interpretação no direito deve se ajustar às 

decisões políticas passadas, consideradas no contexto da prática jurídica, de modo a tomá-

las da melhor maneira possível. Sunstein insiste que esta estratégia interpretativa requer 

atenção para uma grande variedade de considerações, incluindo as consequências, e 
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Dworkin confessa estar de pleno acordo com isso. Ele reconhece que pode discordar de 

Sunstein sobre como questões de princípio e da política (policy), na distinção 

Dworkiniana, se combinam. Mesmo assim, o próprio Dworkin admite que as questões de 

política (policy) são sempre, ainda que indiretamente, relevantes – e assumem posição de 

destaque em alguns casos como o caso do snail darter (TVA v. Hill). 

Sobre a analogia, Dworkin igualmente conclui que Sunstein discorda menos dele 

do que havia imaginado. Sunstein concorda que analogias exigem princípios, e argumenta 

apenas que as pessoas que estão incertas sobre questões de grande escala, muitas vezes, 

podem concluir que eles concordam sobre algo, como, por exemplo, que X é como Y com 

base em um princípio menos elevado. Dworkin está de acordo, mas destaca que nesta 

descrição, o recurso à analogia é dispensável, pois não desempenha nenhum papel 

argumentativo. O que dá as bases para o acordo é o princípio menos elevado, sobre o qual 

as pessoas concordam.391  

Em seguida, Dworkin se dirige à suposta discordância quanto ao modelo certo para 

o controle de constitucionalidade. Ele continua em dúvida, mesmo depois de ler Da Teoria 

à Prática, sobre o quanto estão em desacordo.   

Assim, propõe que a objeção de Sunstein seja lida de duas maneiras: (i) como uma 

objeção jurisdicional; ou (ii) como uma objeção interpretativa.  

(i) De acordo com a objeção jurisdicional, Dworkin erra ao pensar que os juízes 

têm total jurisdição para identificar e proteger direitos constitucionais. Eles têm uma 

jurisdição limitada, apenas para proteger os direitos constitucionais que podem ser 

identificados como “claramente” corretos, sem fazer julgamentos controversos sobre quais 

são os princípios morais corretos. Essa formulação teria permitido que a Suprema Corte 

derrubasse a segregação nas escolas, nas circunstâncias do caso Brown, porque o princípio 

moral igualitário constava da cláusula de igualdade. Essa formulação, no entanto, não teria 

permitido derrubar as leis que tipificavam o suicídio assistido como crime, porque embora 

um princípio que pudesse embasar tal direito fosse claramente razoável, ele não é 

"claramente” correto. 

                                                
391 Seria uma questão diferente se Sunstein houvesse dito que um juiz tem o direito de declarar que X é como 
Y, mesmo sendo ele incapaz de encontrar um princípio, de qualquer nível, que explique por que X é como Y. 
Nesse caso, Sunstein teria discordado de Dworkin por considerar que a analogia é apenas uma maneira de 
afirmar uma conclusão, e não uma forma de justificá-la. Mas não é o caso. 



 177 

(ii) De acordo com a objeção interpretativa, o erro de Dworkin reside na 

identificação de quais direitos a Constituição tutela, independentemente de quem está 

encarregado de identificá-los. A Constituição é melhor compreendida como norma que 

incorpora princípios morais, mas apenas os princípios morais “claramente” corretos. As 

consequências, então, seriam as mesmas indicadas acima: a Constituição, assim 

interpretada, concede um direito contra a segregação, mas não concede nenhum direito ao 

suicídio assistido. 

Para Dworkin, ambas as versões da objeção de Sunstein têm falhas, pois dependem 

de distinções muito evasivas entre um princípio moral correto e um princípio moral 

“claramente” correto. De fato, Sunstein não deixa esse ponto muito claro, mas Dworkin 

supõe que “claramente correto” é diferente de “incontroverso”, pois o princípio igualitário 

invocado pela Suprema Corte no caso Brown foi altamente controverso à época - até 

mesmo o presidente dos Estados Unidos expressou desaprovação. O que um juiz pensa ser 

“claramente” correto parece, portanto, ser uma questão de julgamento próprio do juiz. Isso 

torna a distinção particularmente sensível a questões de personalidade. Assim entendida, a 

estrutura de Sunstein pode ser menos permissiva do que ele pensa, mas também pode ser 

mais permissiva, porque depende de um análise subjetiva do jurista. O que impediria um 

juiz consciente de pensar que os princípios da moralidade política em que se baseou a 

Philosopher’s Brief são “claramente corretos”? Dworkin, por exemplo, entende que eles 

são. 

Apesar das falhas em ambas as leituras da objeção de Sunstein, Dworkin pretende  

esclarecer a diferença entre elas. Em Bowers v. Hardwick, os autores alegaram que a lei 

anti-sodomia da Georgia era inconstitucional porque negava direitos constitucionais 

protegidos pela cláusula do devido processo legal (due process clause).  

De acordo com a leitura jurisdicional de objeção de Sunstein, até mesmo juízes que 

concordaram que o direito havia sido negado tinham a responsabilidade de não declarar a 

lei inconstitucional, pois a alegação apelou a um nível de abstração sobre o qual os juízes 

não tinham jurisdição. O princípio em jogo era tão abstrato que o direito, embora plausível 

no plano moral, não poderia ser reconhecido pelo judiciário.  

Por sua vez, de acordo com a leitura interpretativa da objeção, os juízes nunca 

precisam se comportar dessa maneira. Mas eles precisam sustentar que os autores não têm 
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quaisquer direitos a menos que esses direitos fluam evidentemente de um princípio que é 

“claramente correto”. 

De acordo com Dworkin, se a objeção de Sunstein for compreendida da primeira 

maneira (como uma objeção jurisdicional), isso seria um incentivo à formação de uma 

opinião profissional quase universal. Ainda que estudiosos tenham argumentado que 

alguns direitos constitucionais devam ser entendidos como subgarantidos (underenforced), 

Dworkin enfatiza que não conhece nenhuma opinião de que os juízes perdem sua 

jurisdição sobre direitos constitucionais sempre que o conteúdo de tal direito for 

controverso ou difícil de determinar. De qualquer forma, Dworkin faz uma ressalva: a 

objeção de Sunstein, assim entendida, não seria pertinente para seus pontos de vista, 

porque esses se baseiam em argumentos interpretativos e não jurisdicionais.  

Este é um ponto interessante: Dworkin faz questão de deixar claro que seus 

argumentos são destinados exclusivamente a ajudar a identificar quais direitos 

constitucionais os americanos têm, e não quais instituições têm a responsabilidade de 

julgar essa questão.  

O autor relata que a Philosophers’ Brief (assim como todas as demais peças a que 

teve acesso no caso) adotavam como pressuposto que a Suprema Corte tinha autoridade 

para decidir o caso de acordo com o seu melhor julgamento sobre direitos constitucionais. 

Os argumentos da Philosophers’ Brief, portanto, não abordam o tema sob essa perspectiva 

– apenas sob a perspectiva de qual o julgamento correto sobre os direitos envolvidos no 

caso. 

A segunda leitura da objeção de Sunstein (como uma objeção interpretativa) é mais 

interessante para Dworkin. De acordo com ela, a Constituição é melhor interpretada como 

um todo se considerarmos que ela outorga aos indivíduos apenas os direitos que  ela 

“claramente outorga”. 

Para Dworkin, é difícil imaginar uma teoria geral da interpretação que sustente tal 

abordagem, porque ela não se encaixa ao texto da Constituição, nem ao histórico de sua 

interpretação, de modo suficiente até mesmo para contar como uma interpretação elegível. 

(apagar) A proposta de Sunstein, portanto, seria uma nova invenção.  

Além do problema do ajuste, Dworkin também acredita que essa proposta não 

satisfaz a dimensão da justificação. A posição de Sunstein agrada a concepção majoritária 
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de democracia. Contudo, em outros trabalhos, Sunstein atacou essa concepção de 

democracia, em favor de outra (a democracia de parceria), na qual os direitos 

constitucionais não devem se restringir àqueles que são claros e incontroversos.392  

Acredito que é importante destacar, no entanto, que algumas referências sobre a 

concepção de democracia de Sunstein podem ser encontradas em sua obra. Veja-se, por 

exemplo, a discussão sobre democracia deliberativa em A Constituição Parcial, na qual 

Sunstein rejeita expressamente a visão da democracia majoritária (com base em 

argumentos Dworkinianos), em favor de um judiciário agressivo na proteção dos direitos 

imprescindíveis para a participação dos cidadãos no processo democrático. Sunstein, na 

ocasião, destacou que sua abordagem defende uma proteção forte desses direitos pelos 

tribunais (mas apenas deles, e talvez isso explique sua relutância em concordar com o 

reconhecimento de um direito ao suícidio assistido), contra uma decisão política tomada no 

âmbito democrático do poder legislativo. 

Em seguida, Dworkin se dirige a outro argumento explícito de Sunstein: ele acha 

que os juízes, como grupo, não tem a competência necessária para efetuar uma análise 

fundamentada de questões difíceis de moralidade política. Para Dworkin, esta preocupação 

é, com certeza, muito exagerada. As questões de justiça para as quais a interpretação 

constitucional se volta têm de fato sido muito discutidas na literatura filosófica. Mas estas 

não são questões cuja compreensão exige profunda formação em filosofia geral: elas não 

são nem remotamente dependentes de treinamento em filosofia como são questões da 

metafísica, da filosofia da matemática ou da mente, por exemplo. Elas são tão 

intrinsecamente difícieis como as perguntas complexas sobre ciências biológicas e 

economia envolvidas em muitas decisões judiciais. Em qualquer caso, para Dworkin 

dificilmente faz sentido supor que os juízes, como um grupo, são menos capazes de 

compreender ou refletir sobre questões morais complexas do que os membros do 

legislativo. 

Mas, para Dworkin, há uma característica ainda mais curiosa no argumento de 

Sunstein: ele é paradoxal. Os juízes que acreditam que não são bons em raciocínio moral 

deveriam adotar a posição de outro alguém – afinal, eles pretendem julgar o caso. Isso 

                                                
392 No entanto, como Sunstein não discutiu essa questão, Dworkin apenas se limita a fazer referência ao 
assunto em Freedom’s Law.  Especificamente, Dworkin destaca que a resenha de Sunstein sobre o livro não 
chegou a mencionar a discussão da concepção de democracia na visão do próprio Sunstein. 
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precisa ser feito com base em algum outro argumento, como o argumento para uma 

concepção majoritária da democracia, por exemplo. Nesse caso, Sunstein está na posição 

paradoxal de recomendar um regime para os juízes, em vista de sua suposta incapacidade 

de compreender posições filosóficas complexas, que é ele próprio baseado em uma posição 

filosófica complexa. Dworkin duvida que Sunstein espere que esse argumento seja aceito 

de pronto pelos juízes: Sunstein deve pensar que os juízes são capazes, pelo menos, de 

chegar sozinhos a essa conclusão. Para Dworkin, isso é como sugerir a alguém o seguinte: 

“escale o Monte Everest para chegar ao topo e perceber que não é bom em escaladas”.  

Para Dworkin, Sunstein diz muito pouco sobre a postura moral geral que 

impulsiona suas opiniões mais concretas. Coloca um elevado prémio em consenso, mas 

também não sugere que o consenso constitui verdade ou justiça – por isso, permanence na 

ambiguidade sobre quando acordo é desejável e quando ele está fora de questão.  

Diante dessas dificuldades, Dworkin cogita que Sunstein seja um consequencialista 

de direitos superficiais, como Posner, em virtude de seu reconhecimento de direitos apenas 

por razões consequencialistas. Essa suposição ajudaria a explicar porque, para Sunstein, 

nenhum grande dano ocorre se os tribunais adiarem o reconhecimento de direitos 

constitucionais por décadas, em benefício de um processo cuidadoso, devagar e 

progressivamente mais bem informado.  

Para um consequencialista de direitos superficiais, a espera para o reconhecimento 

sólido e posterior de direitos é apenas uma variável instrumental e o custo da demora pode 

ser facilmente superado pelo valor da informação adicional adquirida. Para Dworkin, essa 

abordagem é claramente errada: qualquer um que pensa que os direitos constitucionais têm 

importância moral independente terá uma visão muito diferente de atraso constitucional ou 

erro. Para alguém que leva os direitos constitucionais a sério dessa forma, cada vez que um 

direito constitucional tenha sido negado, isso conta como um caso distinto do dano moral 

grande e inextinguível.  

Entendo que a crítica acima é pertinente para a leitura de Sunstein como um 

pragmatista. Mas é preciso destacar que boa parte da postura moral substantiva de Sunstein 

pode ser identificada por uma análise do conjunto da obra de Sunstein. Quanto ao que a 

justiça requer, Sunstein inclusive já declarou que concorda – e muito – com Dworkin. Dito 

isso, a preocupação de Sunstein parece estar especialmente voltada a produzir razões para 
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que os tribunais conservadores não invalidem leis produzidas por um Congresso 

progressista. 
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4. CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou o diálogo entre Cass Sunstein e Ronald Dworkin. Sunstein, 

apesar de confessadamente concordar com Dworkin em “quase tudo” sobre o que a justiça 

exige, sempre insistiu em discordar sobre “o caminho a ser seguido” pelos tribunais na 

intepretação jurídica.  

Enquanto Dworkin desenvolveu uma abordagem que vê a prática jurídica como a 

continuação de uma grande teoria baseada em valores morais, Sunstein recomendava um 

caminho supostamente mais modesto, baseado em passos obtidos em acordos que 

pudessem ser alcançados por pessoas com convicções morais diversas. A escolha por esse 

caminho é justificada não só por razões institucionais, mas também por razões morais e 

políticas substantivas.  

O autor criticou Dworkin vigorosamente por mais de duas décadas. Embora tenha 

abandonado algumas críticas ao longo do tempo, persistiu em uma objeção central. 

Segundo ela, a teoria Dworkiniana possui um “ponto cego”, a saber, a indiferença às 

capacidades institucionais e aos riscos de erro pelos intérpretes – especialmente os juízes – 

quando estes tentam se engajar em avaliações altamente abstratas sobre temas filosóficos 

complexos. 

Compreender corretamente o conteúdo dessa crítica, no entanto, depende de uma 

análise do conjunto da obra de Sunstein. Apesar de sua teoria claramente compartilhar com 

Dworkin as teses daquilo que denominei de interpretativismo jurídico genérico, um ponto 

ficava obscuro na obra do autor. Sunstein sempre admitiu que toda teoria da interpretação 

envolve escolhas de método pelo intérprete, e essas escolhas devem ser justificada em 

bases políticas. Mesmo assim, a interpretação não é um “vale tudo” para Sunstein, 

existindo certo e errado. Por outro lado, Sunstein pretende que os juízes procurem limitar 

suas ambições teóricas nessa inevitável tarefa de submeter as escolhas interpretativas à 

justificação política, e o caminho sugerido é a busca modesta por acordos incompletamente 

teorizados. Mas como entender essa reverência aos “acordos como um ideal regulatório”? 

Seria esse, no fundo, o seu critério de correção moral? Ou seria apenas um programa de 

interpretação (talvez incoerente) direcionado aos juízes que pretendem ser modestos ou 

que estão incertos sobre a correta teoria moral e política?  



 183 

A depender da resposta, Sunstein poderia ser lido de duas maneiras: como um autor 

essencialmente pragmático (e incompatível com Dworkin) ou como um interpretativista ao 

modo Dworkiniano. Conforme o caso, os contornos da crítica baseada em capacidades 

institucionais seriam bem diferentes.  

De acordo com a primeira leitura, o argumento do “ponto cego” levantado por 

Sunstein tem o objetivo de desqualificar todo o projeto teórico Dworkiniano, na medida 

em que o problema das capacidades institucionais seria tomado como fundamento para um 

tipo específico de ceticismo moral (uma espécie de “ceticismo interno global”, no 

vocabulário Dworkiniano), o que inutilizaria o critério de correção moral que embasa o 

interpretativismo Dworkiniano. Essa visão considera que o debate entre Sunstein e 

Dworkin seria um capítulo do debate entre Dworkin e os pragmatistas céticos.  

Nos termos da segunda leitura, Sunstein não é um cético – na verdade, ele pressupõe 

um interpretativismo Dworkiniano e sua posição é complementar à obra de Dworkin, na 

medida em que propõe alguns esclarecimentos e ajustes específicos na teoria da 

adjudicação (adjudication). 

Diante desses desafios, analisei algumas obras centrais de Sunstein com o objetivo 

de encontrar a chave adequada para sua leitura. Sua teoria da interpretação se mostrou 

quase idêntica à de Dworkin. De acordo com Sunstein, “não há nada que a interpretação 

apenas seja.” Qualquer estratégia interpretativa deve ser defendida com base em suas 

consequências, mas os juízes precisam de uma teoria para decidir quais consequências são 

boas. Os juízes inevitavelmente discordarão sobre a abordagem correta, mas em qualquer 

caso, cada uma das abordagens se baseia em algum pressuposto de moralidade política 

sobre o melhor sistema jurídico que resultará das escolhas feitas.  

A distinção mais evidente é a ênfase de Sunstein na predisposição à tomada de 

decisões modestas quanto à abstração teórica, baseada nas ideias de custos de decisão e 

risco de erros, bem como em razões outras institucionais, morais e políticas – estas últimas 

não completamente discutidas pelo autor. A sua fundamentação política pode ser 

identificada apenas na concepção incompleta – como ele mesmo reconhece – de 

democracia deliberativa que defende em alguns textos, cujos fundamentos são os ideais do 

republicanismo liberal, que justificam uma defesa vigorosa dos direitos à participação no 

processo político: (i) a deliberação política; (ii) a cidadania; (iii) os acordos como um ideal 
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regulatório; e (iv) a igualdade política. Esses conceitos são abrangentes, mas, segundo 

Sunstein, possuem valor independente. 

Entendo que essas premissas foram mantidas na obra de Sunstein mesmo após a 

formulação mais clara de sua defesa dos acordos incompletamente teorizados. A sua 

postura não-cética fica clara quando o autor reconhece que a referida predisposição à 

tendência mais modesta deve ser abandonada em circunstâncias específicas, que não 

dependem de consenso. Os casos paradigmáticos desse abandono, para Sunstein, são casos 

ligados à participação no processo político e à liberdade de expressão, mas não são os 

únicos. O autor também defende que o caso Brown foi decidido corretamente e não 

defende essa opinião apenas porque existe hoje um quase-consenso acadêmico sobre a 

correção dessa decisão. De acordo com o próprio Sunstein, é claro que essas conclusões 

levantam muitas questões e são elas mesmas carregadas de teoria. Esse ponto, ao meu ver, 

contribui para a leitura de Sunstein como um Dworkiniano, em vez de um pragmatista 

jurídico.  

No capítulo II, analisei os principais pontos da teoria do direito de Dworkin. 

Conforme visto, na teoria de Dworkin o direito é compreendido como uma prática 

interpretativa. Assim, no contexto em que os participantes dessa prática discutem sobre o 

que o direito exige em um determinado caso, o conceito “direito” funciona como um 

conceito interpretativo, exigindo que o intérprete lhe atribua um “point”, (i.e., uma 

intencionalidade, sentido, ou propósito necessariamente valorativo).  

Essas ideias são baseadas em algumas premissas centrais: (i) uma teoria da 

interpretação que é, em si mesma, também interpretativa e (ii) uma teoria sobre a 

objetividade nos juízos de valor que fazemos sobre questões morais. Conforme visto, toda 

essa análise é necessária para defender a plausibilidade do interpretativismo Dworkiniano, 

cujo critério de correção se baseia na argumentação moral. Sem objetividade nesse campo, 

não há como defender a determinação no direito.  

Ao longo do texto, examinei a teoria da interpretação de Dworkin e sua defesa 

contra as posições céticas. Nesse tópico, além dos comentários (e críticas) sobre o 

ceticismo externo e interno, encontramos mais elementos para a chave de leitura de 

Sunstein, na medida em que este não se identifica com nenhuma das posições céticas 

descritas por Dworkin. Também é importante enfatizar a ideia de que a indeterminação não 

é uma posição a ser obtida por revelia (default). Em outras palavras, quando nenhuma das 
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respostas disponíveis parece ser correta, isso não é uma razão para acreditar que a questão 

é indeterminada. A posição a ser obtida por revelia é a incerteza, que é diferente da 

indeterminação. Podemos estar incertos sobre qual a resposta correta a uma questão, mas 

isso, por isso só, não significa que a resposta correta não existe. Para defender a 

indeterminação, é preciso defender argumentos substantivos. 

Ao final do capítulo, examinei os pontos principais do direito como integridade e 

examinei se a obra de Dworkin teria mesmo um ponto cego ou seria aberta para 

considerações empíricas e para as questões sobre capacidades institucionais. O argumento 

que defendo, baseado em Stephen Guest, é que o conceito de integridade pode fornecer 

duas pistas para solucionar essa relação. Conforme sugere Guest, na teoria Dworkiniana o 

conceito de integridade é um “conceito corretivo”, que serve para construir um sistema 

judicial no qual os juízes podem barganhar uma concepção de justiça ideal por outros 

fatores do mundo real.  O conceito de integridade, nesse sentido, incorpora a sensibilidade 

das teorias ajustadas ao mundo real. Isso indica que Dworkin nunca esteve em uma “torre 

de marfim”, incauto em relação aos problemas do mundo real. Ao meu ver, isso também 

indica que um juiz que adota a teoria do direito como integridade pode ser sensível a 

considerações institucionais.  

Em seguida, examinei a segunda pista que o conceito de integridade pode nos dar 

quanto à relação entre a teoria Dworkiniana e a questão das capacidades institucionais. Ao 

final de O Império do Direito, Dworkin sugere uma distinção entre o conceito de 

integridade inclusivo – i.e., o conceito de integridade conforme aplicado no mundo real 

(sujeito a todas as barganhas e ajustes entre o ideal e o real) – e um conceito “puro” de 

integridade, que seria a integridade caso fosse aplicada fora das distorções do mundo 

institucional.  

Ao meu ver, pensar no conceito puro de integridade – uma agenda não só para os 

juízes, mas para a comunidade como um todo – é importante para refletirmos acerca de 

quais decisões institucionais seriam necessárias para atingir a integridade pura. Ao meu 

ver, o conceito de integridade “pura” pode ser compreendido como uma convocação para 

que possamos avaliar questões de capacidade institucional com o objetivo de repensar os 

formatos institucionais vigentes. Nessa linha, a avaliação de erros institucionais pelos 

juízes – e nesse caso precisamos inevitavelmente ser transparentes quanto às hipóteses 

políticas que adotamos em tal tarefa – pode nos levar a pensar em questões como processos 
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de seleção de juízes, constituição de câmaras de julgamento especializadas em 

determinados assuntos, desenho de planos de carreira, composição de gabinetes, programas 

de cursos de especialização, estímulos à participação do amicus curiae, e assim por diante. 

No capítulo III, examino os pontos de confronto direto entre Sunstein e Dworkin. 

Em o Elogio à Teoria, Dworkin conclui que a teoria de Sunstein é igual à dele. Há várias 

razões para isso. Em primeiro lugar, não é possível estabelecer uma limitação ex ante para 

eventuais ascensões teóricas dos juízes: cada ascensão teórica deve ser tão elevada quanto 

necessário para resolver a questão – um critério que é, portanto, ex post: só sabemos a hora 

de parar quando já terminamos. Além disso, a própria ideia de limitação da ampliação de 

escopo teórico de fundamentação da decisão já fazia parte, na obra de Dworkin, do 

conceito de prioridade local desenvolvido em O Império do Direito. Além disso, Dworkin 

também defende que o conceito de analogia de Sunstein é dependente de princípios que 

estabeleçam as bases da analogia. Por esses motivos, Dworkin conclui que o problema de 

Sunstein é confundir jurisdição com adjudicação: uma coisa é a responsabilidade que os 

juízes têm para dizer o que é o direito em um caso; outra coisa é o método que eles 

utilizam para isso. Se Sunstein tem receio de atribuir essa responsabilidade a juízes 

falíveis, deveria repensar a sua teoria da jurisdição: afinal, a tarefa de dizer o que é o 

direito é inevitavelmente integrada à teoria.  

Para Dworkin, a postura antiteórica de Sunstein é um sintoma do apelo à modéstia 

no final do século XX, que foi um século de desastres ideológicos e tecnocráticos, que 

parece ser o oposto de vários vícios: (i) do racismo e sexismo, que pressupõem 

superioridade; (ii) das ambições dos metafísicos e formuladores de sistemas, que parecem 

arrogantes; e (iii) do elitismo dos intelectuais, que parecem não democráticos. No entanto, 

Dworkin considera uma armadilha confundir a postura antiteórica com a modéstia: a 

defesa de Sunstein da abstinência judicial, se fosse viável, não produziria resultados mais 

democráticos e sim a paralisia de um processo essencial para a democracia. Dworkin 

concorda que críticos estão corretos em afirmar que nem todos os juízes estão treinados em 

filosofia. No entanto, se os argumentos apresentados forem fundados, não há alternativa a 

não ser confrontar as questões que podem, às vezes, ser filosóficas. Juízes não podem ser 

avestruzes. 

 A réplica de Sunstein concorda com vários pontos do ataque de Dworkin. Sunstein 

concorda com a impossibilidade de se estabelecer uma barreira ex ante à ascensão teórica, 
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sugerindo apenas uma predisposição, em vez de uma barreira. Assim, Sunstein faz algumas 

concessões à posição Dworkiniana, mas reitera que as divergências empíricas e 

institucionais permanecem. Para Sunstein, a atenção às questões empíricas também são 

importantes e podem ser decisivas. Além disso, Sunstein entende que Dworkin é quem 

confunde jurisdição com adjudicação: o papel desempenhado pelos juízes, no ambiente 

institucional, é sim limitado. Para Sunstein, os juízes têm uma responsabilidade de 

considerar a “moralidade do papel que desempenham”, e isso envolve avaliar, por 

exemplo, os impactos que as suas decisões podem ter nos canais de discussão democrática.  

A tréplica de Dworkin reconhece espaço, em seu trabalho, para considerações 

empíricas do tipo sugerido por Sunstein. Dworkin reconhece que questões do mundo real 

podem nos obrigar a rever nossas avaliações teóricas. Mesmo assim, isso não significa que 

os fatos, sozinhos, poderão nos indicar o que é melhor a ser feito.  

Por fim, Dworkin examina o que realmente Sunstein quer dizer com o seu 

argumento de que os juízes devem limitar os seus esforços teóricos com base em questões 

de capacidade institucional. 

De acordo com Dworkin, se o argumento de Sunstein for entendido como um 

argumento jurisdicional, a sua proposta conduziria à situação de os juízes chegarem a 

reconhecer que um direito existe, mas deixarem de aplicá-lo efetivamente em virtude de 

limitações institucionais. Isso levaria à tese de que podem existir direitos subgarantidos 

(underenforced). Dworkin entende que essa visão não se ajusta à prática jurídica, mas 

enfatiza que está discutindo apenas argumentos interpretativos. Desse modo, Sunstein e 

Dworkin estariam falando sobre temas diferentes. 

Por outro lado, se o argumento for entendido como interpretativo, ele seria 

paradoxal. Isso porque recomenda um regime para os juízes baseado em uma hipotética 

incapacidade destes em compreender posições filosóficas complexas, cuja própria base é 

uma posição filosófica complexa. Dworkin duvida que Sunstein espere que esse argumento 

seja aceito de pronto pelos juízes: Sunstein deve pensar que os juízes são capazes, ao 

menos, de chegar sozinhos a essa conclusão. Para Dworkin, isso é como sugerir a alguém o 

seguinte: “escale o Monte Everest para chegar ao topo e perceber que não é bom em 

escaladas”.  
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 Isso leva Dworkin a cogitar uma leitura pragmatista de Sunstein. Para Dworkin, 

Sunstein diz muito pouco sobre a postura moral geral que impulsiona suas opiniões mais 

concretas. Ele coloca um prêmio muito elevado no consenso, mas não defende que o 

consenso constitui verdade ou justiça – por isso, permanece na ambiguidade sobre quando 

o acordo é desejável e quando ele está fora de questão. Essa suposição ajudaria a explicar 

porque, para Sunstein, nenhum grande dano ocorre se os tribunais adiarem o 

reconhecimento de direitos constitucionais por décadas, em benefício de um processo 

cuidadoso, devagar e progressivamente mais bem informado. Para um consequencialista de 

direitos superficiais, o custo da espera do reconhecimento de direitos que são 

posteriormente declarados é apenas uma variável instrumental, que pode ser facilmente 

superada pelo valor da informação adicional adquirida.  

Para Dworkin, essa abordagem é claramente errada: qualquer um que pensa que os 

direitos constitucionais têm importância moral independente terá uma visão muito 

diferente de atraso constitucional ou erro. Para alguém que leva os direitos constitucionais 

a sério dessa forma, cada vez que um direito constitucional tenha sido negado, isso conta 

como um caso distinto do dano moral grande e inextinguível.  

Entendo que a crítica acima é pertinente para a leitura de Sunstein como um 

pragmatista. Mas é preciso destacar que boa parte da postura moral substantiva de Sunstein 

pode ser identificada por uma análise do conjunto de sua obra. Ela contém um indicativo 

de que Sunstein não é um cético quanto aos direitos. O “pacote de direitos” que Sunstein 

extrai do material jurídico – um exercício que é interpretativo – não é exatamente o mesmo 

extraído por Dworkin. Mas isso não significa que Sunstein seja um cético.  

Por todas essas razões, considero que Sunstein é melhor lido como um 

Dworkiniano. Mas qual o proveito dessa leitura? Acredito que a leitura complementar dos 

autores pode ser proveitosa na medida em que convida os profissionais do direito à 

autorreflexão sobre as próprias ambições intelectuais dentro dos papéis que exercem, sem 

deixá-los esquecer que essas ambições intelectuais são inafastáveis. Ela também nos 

convoca a examinar opiniões contrárias com respeito e consideração. Em todo caso, ela 

nos lembra que se as opiniões são divergentes, alguém deve estar errado. Por fim, e mais 

importante, também nos faz perceber que as questões de capacidade institucional são 

importantes para toda a comunidade: o caráter interpretativo da interpretação judicial é um 

ingrediente importante a ser levado em conta na formatação das instituições. Acredito que 
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os profissionais (no meio acadêmico ou fora dele) que estão pensando em questões como 

processos de seleção de juízes, constituição de câmaras de julgamento especializadas em 

determinados assuntos, desenho de planos de carreira, programas de cursos de 

especialização e assim por diante, podem se beneficiar do diálogo entre Sunstein e 

Dworkin, se ambos forem lidos como interpretativistas Dworkinianos.   
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