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RESUMO

Sgarbi, João Fernando Baldassarri. Os limites do Positivismo Exclusivista de Joseph Raz.
178 páginas. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2018.

O presente trabalho tem a pretensão explicar o positivismo exclusivista de JOSEPH RAZ à
luz do contexto dos seus objetivos, perplexidades, e da tradição positivista com a qual
dialoga, argumentando, ainda, que sua teoria não tem real diálogo com teorias que se
referem ao direito enquanto noção prática, orientadora, como é o caso do interpretivismo
de RONALD DWORKIN. São apresentados os argumentos que justificam as duas grandes
teses do positivismo raziano – a tese das fontes e a tese da pretensão de autoridade –, sendo
explicado como esses argumentos e teses devem ser compreendidos à luz de problemas
específicos, não relacionados com a questão prática sobre como os juízes devem decidir.
Resulta da dissertação que o exclusivismo raziano tem a pretensão de endereçar problemas
eminentemente sociológicos e políticos. A tese da pretensão de autoridade expõe que
somente é possível afirmar a existência do direito em sociedades onde ao menos os oficiais
expressam em suas ações a crença, sincera ou não, de que são detentores de autoridade
legítima, o que resulta na compreensão social de que o direito não é um sistema de controle
por força. A tese das fontes expõe o direito na perspectiva do sistema político, enquanto
voz autoritativa da comunidade.

Palavras-Chave: Joseph Raz; Positivismo Exclusivo; Tese das Fontes; Tese da Pretensão
de Autoridade.

ABSTRACT

Sgarbi, João Fernando Baldassarri. The Limits of Joseph Raz’s Exclusive Positivism. 178
pages. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018.

This argument aims to explain the exclusivist positivism of JOSEPH RAZ in the context of
his objectives, perplexities, and the positivist tradition with which he dialogues, arguing
further that his theory has no real conflict with theories that refer to law as a practical,
guiding notion, such as the interpretivism of RONALD DWORKIN. The arguments that justify
raz’s two main theses – the sources thesis and the thesis that law claims authority – are
explained, and it is argued that these theses should be understood in the light of specific
problems, unrelated to the practical question about how judges should decide cases. It is
argued that the razian theory adresses problems of sociological and political character. The
idea that law claims authority is articulated to show that it is only possible to affirm the
existence of law in societies where at least officials express in their actions the belief,
sincere or not, that they hold legitimate authority, which results in the social understanding
that law is not a system of control by force. The sources thesis explains law from the
perspective of the political system, as the authoritative voice of the community.

Keywords: Joseph Raz; Exclusive Positivism; Sources Thesis; Law’s Claim to Authority.
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INTRODUÇÃO
A primeira vez que me preocupei em olhar seriamente para a teoria do direito foi
quando, já advogado, tive uma grande frustração com uma decisão de um caso concreto.
Queria encontrar uma forma de demonstrar aquilo que, para mim, parecia óbvio: que a
minha visão sobre a sorte das partes daquele caso – diferente da visão do juiz – era a
correta.
Meu principal objeto de estudos nesse período era o direito constitucional, e
estávamos na época de ouro da farra dos princípios, então o caminho inicial natural para
entender e demonstrar como os juízes deveriam decidir foi estudar as regras e princípios de
ROBERT ALEXY. Essa discussão me levou para visões filosoficamente mais profundas
sobre a natureza das normas; o que me levou a pensar sobre o aspecto normativo da
compreensão da prática jurídica; o que me levou para a própria noção mais abstrata de
normatividade; o que me levou para discussões sobre metaética e objetividade normativa; e
assim por diante. E, é claro, o pano de fundo das minhas indagações era a pergunta “o que
é o direito?” – aquele direito que queria encontrar para demonstrar como o juiz deveria
decidir.
Confesso que tinha a propensão de ler minhas preocupações nas teorias de todos os
autores que consultava. Com o tempo, contudo, comecei a perceber que nem todas as
pessoas que olham para a teoria do direito buscando uma resposta à pergunta “o que é o
direito?” o fazem com a mesma preocupação. Consequentemente, nem todas as respostas
dadas a essa pergunta são suficientes para atender aos anseios de quem procura na teoria
do direito o mesmo que procurava há alguns anos atrás. E isso tem potencial para gerar
frustração àqueles que insistem em ler suas preocupações nas teorias de autores com
propósitos totalmente distintos.
Esta dissertação é um esforço para tentar dissipar frustrações causadas por uma
resposta específica sobre a natureza do direito: o positivismo exclusivista de JOSEPH RAZ.
Em linhas gerais, o positivismo exclusivo defendido por RAZ pode ser caracterizado por
duas grandes teses: a tese de que o direito é necessariamente estabelecido por fontes sociais
– ou seja, considerações morais necessariamente não possuem papel na identificação do
direito –, e a tese de que o direito necessariamente tem pretensão de autoridade. Pode-se
dizer que a sustentação dessas teses está na compreensão de RAZ de que a noção de direito
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é intimamente ligada com a noção de autoridade, a qual explica por meio da sua concepção
de serviço.
O positivismo raziano é normalmente contextualizado em contraste com duas outras
grandes vertentes da teoria do direito: o positivismo inclusivista e o anti-positivismo – esta
última podendo ser dividida em teorias de direito natural, como a de JOHN FINNIS, e o
interpretivismo de RONALD DWORKIN. De acordo com a tese inclusivista, os fatores
determinantes de conteúdo jurídico são contingentes, dependendo da prática jurídica de
cada comunidade; seria conceitualmente possível conceber tanto sistemas jurídicos onde os
oficiais identificam as normas jurídicas apenas por meio de fontes, quanto sistemas
jurídicos onde os oficiais identificam o direito também por meio de considerações morais.
De acordo com as teses anti-positivistas, em linhas bem gerais, a identificação do direito
necessariamente pressupõe recurso a considerações morais.
Creio que a forma mais óbvia de entender essa controvérsia seria compreendê-la
como uma discussão a respeito do conceito de direito: o conceito de direito determinaria o
limite entre o que é direito e o que não é, e esses autores estariam falando sobre o mesmo
conceito, embora divergindo a respeito desses limites. Para os exclusivistas as
considerações morais necessariamente estariam fora dos limites do direito; para os antipositivistas necessariamente estariam dentro desses limites; e para os inclusivistas o dentro
ou fora seriam alternativas possíveis, a depender de cada prática jurídica efetiva.
Um dos principais objetivos desta dissertação é argumentar que essa forma de
enxergar o debate é enganosa. O principal problema dessa imagem da teoria do direito é
que ela desconsidera por completo os propósitos de cada autor em articular sua resposta à
pergunta “o que é o direito?”, e isso, a meu ver, é um erro que tem potencial para gerar
grave incompreensão e falsas controvérsias. Não raro o positivismo raziano é lido pelas
lentes e agenda do interpretivismo de DWORKIN – autor que, como argumentarei, tem
propósitos completamente distintos das pretensões de RAZ. Meu objetivo nesta dissertação
é ler as teses do positivismo raziano à luz de suas perplexidades, com base em seus
propósitos, em diálogo com a tradição positivista que integra, e de forma especialmente
sensível à teoria de H. L. A. HART. Creio que essa forma de ler o positivismo raziano não
apenas torna mais fácil compreender as próprias teses que compõem sua teoria, mas
também a torna mais plausível.
O nome da dissertação pode sugerir pretensões maiores do que as reais. Ele pode
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sugerir ambição de expor o positivismo raziano em sua plenitude. Mas, dada a abrangência
da obra de RAZ, esse talvez seja um objetivo impossível de cumprir, e creio que fugiria da
minha capacidade. Ele também pode sugerir a ideia de que a teoria de RAZ é insuficiente,
limitada. Mas o tom do argumento não é crítico. Pretendi expor a teoria raziana da melhor
forma possível, e as críticas ao seu pensamento são inseridas apenas para fazer fluir o
argumento central, para permitir o desenvolvimento da interpretação. Ao contrário dessas
duas sugestões de leitura, a ideia de limites pretende evocar outra imagem: a dissertação
tem por objetivo apenas expor até onde o positivismo raziano se dispõe a ir. A pretensão é
apenas de articular a geografia lógica do positivismo raziano. O que não significa, claro,
que estou apresentando nesta dissertação de mestrado a posologia completa da teoria de
RAZ. Apenas quero demonstrar que uma atenção à posologia é necessária para evitar os
males de falsos problemas e frustrações.
No capítulo primeiro vou apresentar as teses do positivismo raziano em linhas gerais.
No capítulo segundo vou iniciar a localização do positivismo exclusivo de RAZ na teoria
do direito. Primeiro mostro como ele concebe as condições de sucesso de uma teoria do
direito e como entende a abrangência de suas explicações; depois mostro que sua teoria
não dialoga com a teoria de DWORKIN e, portanto, mostro aquilo que ela não tem a
pretensão de explicar – ou seja, como os juízes devem decidir –; depois sugiro que os
conceitos de direito operativos nas teorias são distintos – um prático e outro não –, e
apresento alguns elementos para já fazer o leitor intuir qual é a natureza do debate de RAZ.
No capítulo terceiro apresento os argumentos que justificam a tese da pretensão de
autoridade e a insiro no contexto dos problemas que a tese tem por objetivo resolver.
Mostro que a tese deve ser lida principalmente em diálogo com o problema da existência
dos sistemas jurídicos enfrentado por HART e em atenção ao elemento principal da resposta
a esse problema: a noção de aceitação; argumento que esse problema tem caráter
eminentemente sociológico e, portanto, é pertinente ao discurso externo (em sentido
hartiano); concluo que a pretensão de autoridade é a resposta de RAZ para esse problema,
resposta que consiste na ideia de que apenas é possível afirmar a existência de um sistema
jurídico em uma comunidade onde ao menos os oficiais do sistema expressam em suas
ações a crença, que pode ser sincera ou não, de que suas ações são moralmente justificadas
– ou seja, expressam crença na legitimidade de sua autoridade –, o que significa que em
uma sociedade onde existe o direito, há a compreensão socialmente difusa de que o
principal sistema de controle operativo na sociedade não é um sistema de força. Por fim,
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no capítulo quarto, apresento os argumentos que justificam a tese das fontes e também a
insiro no contexto dos problemas que tem a pretensão de resolver. Mostro que a tese se
sustenta no pressuposto de que o direito tem função autoritativa de mediação; argumento
que essa atribuição de função não é moral, e sim mera explicação da forma como a
sociedade conceitualiza o direito; argumento que RAZ busca justificar essa compreensão
social em truísmos a respeito do direito, conexões conceituais com outras noções como
moralidade e estado, e usos linguísticos comuns na prática jurídica que sinalizariam esses
truísmos e conexões; mostro que o conceito operativo nessa discussão é o conceito de
sistema jurídico, um conceito não prático, pertinente à demarcação do direito no grande
contexto social, e não nos casos concretos ou operação dos tribunais; argumento que o
problema que enfrenta é o problema da identidade dos sistemas jurídicos, um problema
importante da tradição positivista; concluo explicando que a tese das fontes, em resposta ao
problema da identidade e como elemento da explicação do conceito de sistema jurídico,
resulta em uma concepção política do direito: o direito como voz autoritativa da
comunidade política.

CONCLUSÃO
Pretendi expor o positivismo raziano no habitat natural onde, a meu ver, ele foi
criado para estar. No caminho sugeri que sua teoria dialoga bem, ao menos em relação a
alguns problemas, com a tradição positivista que integra, mas não se comunica com teorias
como a de RONALD DWORKIN que recorrem ao direito como conceito prático e o
identificam com as considerações que o juiz deve seguir.
As duas principais teses de RAZ, a meu ver, representam o esforço de responder a
dois problemas distintos – o problema da existência e o problema da identidade –,
problemas enfrentados especialmente pela tradição positivista. Um dos objetivos da
dissertação foi justamente mostrar o diálogo de RAZ com essa tradição. Sugeri que o
conceito de direito relacionado com o primeiro problema é essencialmente sociológico e se
refere especialmente a uma prática social de controle da comunidade política por meio da
ação de oficiais que expressam a crença, sincera ou não, de que possuem autoridade
legítima. Sugeri, ainda, que o conceito de direito relacionado com o segundo problema é
um conceito político, usado para olhar para a sociedade e suas estruturas como um todo, e
que expressa a ideia de que o direito é a voz autoritativa da comunidade. Argumentei que
ambos os conceitos não são práticos e, portanto, não são articulados com pretensão de
solucionar problemas ou orientar ações, e sim apenas para refletir como a sociedade se
auto-compreende – ou seja, com propósito de entendimento da dimensão social. Por fim,
não argumentei em que medida os conceitos são ligados ou não, questão sobre a qual não
tenho convicção. Em outras palavras, apesar de estar acolhendo em certa medida a
sugestão dworkiniana de que a teoria de RAZ operaria por meio do uso de dois conceitos,
um sociológico e outro taxonômico, é possível que essa leitura esteja equivocada, e que as
teses das fontes e da pretensão de autoridade sejam elementos distintos da explicação do
mesmo conceito.
É possível que essa leitura seja encarada como uma tentativa de tornar cada teoria –
ou, ao menos, a teoria de RAZ – e suas respectivas teses certas por definição. Estaria
alargando o campo da teoria do direito de forma a acolher como corretas todas as teses
possíveis. Pior: o que a princípio pode parecer como a exposição de falsos problemas, ao
final pode se revelar uma grave distorção de debates importantes travados na teoria do
direito contemporânea. O debate entre DWORKIN e os positivistas, especialmente HART e
RAZ, é considerado o fio-condutor da teoria do direito do século passado até hoje. E uma
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das consequências da leitura de RAZ que apresentei é que alguns desses debates expressam
falsos problemas e, portanto, desacordos espúrios.
Mas creio que há evidências suficientes na própria teoria do direito para ao menos
levar essa possibilidade a sério. O argumento da dissertação se sustenta na opinião desses
próprios autores, mostrando que, com o passar do tempo, foram percebendo que o âmbito
de sua divergência não era aquele que imaginavam. A bem da verdade, não há nenhuma
conclusão original nesta dissertação, e sim mera interpretação da leitura desses autores a
respeito de suas controvérsias.
O direito é um fenômeno social extremamente complexo. Pessoas falam sobre o
direito em diversos sentidos, com perplexidades distintas, com propósitos distintos, em
contextos dos mais variados. Creio que, quando nos vemos discutindo sobre coisas tão
distintas quanto atitudes e crenças de indivíduos, critérios a seguir em determinado caso
concreto, instituições sociais ou conjuntos de normas, devemos parar para refletir e
investigar se realmente estamos nos engajando com os mesmos problemas.
De todo modo, esteja certa ou não a leitura que fiz do contexto no qual, e para o qual,
as teses de RAZ foram forjadas, creio que o argumento terá atingido seu objetivo se, ao
menos, sinalizar a importância de se olhar não apenas para os argumentos de cada teoria,
mas também de forma mais profunda para as perplexidades e os objetivos que cada teoria
tem a pretensão de endereçar.
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