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INTRODUÇÃO 
 

 

Com o tema, clareza jurídica, como centro da construção, interpretação e decisão no 

direito, o ponto de partida da presente pesquisa é uma questão dogmática, que norteia uma 

interpretação doutrinária tradicional, majoritária, de uma interpretação stricto sensu, também 

predominante em uma interpretação judicial, expressa pela máxima “o que é claro não deve 

ser interpretado”. Por uma confluência entre dogmática e zetética e mediante uma leitura de 

uma interpretação lato sensu, na interface semântica e pragmática da significação e 

interpretação no direito, por meio de uma semiótica jurídica, enfrenta-se o claro-escuro. 

O eixo que norteia é o estatuto da linguagem, na acepção de língua como constitutiva 

de seu próprio funcionamento, em oposição à noção de língua como instrumento de 

comunicação.  A partir de uma língua como comunicação, o não-claro prende-se à noção de 

desvio que deve ser eliminado de um ordenamento jurídico e  o claro é um ideal a ser atingido 

. Esse entendimento é majoritário em uma interpretação doutrinária tradicional e também nos 

discursos decisórios dos tribunais brasileiros.  

Em contrapartida, com base no estatuto da linguagem, centrado numa acepção de 

língua como constitutiva de seu próprio funcionamento, o claro e não-claro são inerentes a um 

ordenamento jurídico, onde convivem. Esse entendimento é minoritário entre juristas 

brasileiros, que desenvolvem uma teoria interpretativa lato sensu do direito, como linguagem, 

por exemplo, professor Sampaio Ferraz, com sua teoria da norma, onde o claro recebe o 

estatuto de valor, e na jurisprudência, representada pelo ministro Eros Grau do Supremo 

Tribunal Federal. O caminho é o estatuto da linguagem, com uma acepção de língua como 

estruturante de seu próprio funcionamento, com o claro-escuro como elemento pertinente a 

um sistema jurídico. 

Em razão do preconceito em relação ao tema, procedente de uma tradição em que é 

encarado restritivamente como insuficiência de língua e em seu aspecto prescritivo de uma 

gramática normativa, a clareza jurídica ficou condicionada mais a uma teoria de linguagem, 

dissociada de uma teoria do direito. Em outros países, é um tema caro a semioticistas jurídicos 

e a teóricos do direito, onde o foco do claro é deslocado de uma falha lingüística para seu 

contorno como estatuto, direito, valor, controle de qualidade, princípio. 
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A noção de interpretação jurídica doutrinária, nessa pesquisa, circunscreve-se a uma 

interpretação lato sensu, calcada em teorias da linguagem, associadas a uma interpretação 

dogmática proveniente da idéia de direito como linguagem.  

Compõem essa pesquisa duas partes. A primeira compreende a dificuldades na 

colocação do problema e preconceitos em torno do tema, além de uma teoria clássica  da 

clareza jurídica, com avanços e também em discursos decisórios. A segunda abarca subsídios 

para uma teoria da clareza jurídica, pragmática. 
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PARTE I. O CLARO-ESCURO, DIFICULDADES, PROBLEMA, 

DOGMÁTICA JURÍDICA E SEMIÓTICA JURÍDICA, TRADIÇÃO E 

REDEFINIÇÃO. 

 

 

CAPÍTULO 1. DIFICULDADES NA COLOCAÇÃO DO PROBLEMA E 

UMA QUESTÃO DE PRECONCEITO. 

 

 

1.1. Apresentação. 

 

Destacam-se o quadro de dificuldades e o caminho de uma dogmática jurídica 

alargada por uma semiótica jurídica, uma clássica dogmática jurídica e uma ressignificação de 

teoria do direito, como linguagem, a norma jurídica pragmática e o claro-escuro, instrumentos 

jurídicos de controle. 

 

1.2. Quadro de dificuldades e caminho de uma dogmática jurídica alargada por uma 

semiótica jurídica redesenhada. 

 

O claro-escuro é objeto de ciência ou teoria do direito e de ciência ou teoria da 

linguagem. A intersecção entre teoria do direito, como linguagem e teoria da linguagem está 

conturbada por entendimentos teóricos e práticos que reclamam uma redefinição, desde a 

própria concepção de cada ciência, seu próprio objeto, até os instrumentos e metodologias que 

envolvem a dogmática lingüística ou semiótica e a dogmática jurídica. Uma oposição entre o 

tradicional e o renovado, em ciência do direito e em ciências da linguagem, conduz à oposição 

entre dogmática semiótica e dogmática jurídica, dissociadas, de um lado, ou dogmática 

jurídica redimensionada por ciências da linguagem, de outro lado. Na perspectiva de uma 

teoria do direito, como linguagem, isto é, uma teoria comunicacional-interpretativa do direito, 

para decidir conflitos com justiça, o caminho é ressignificar a ciência do direito, seu objeto 

norma como língua, metodologia, instrumentos, dentre eles, o claro-escuro.  

 Em uma teoria do direito, como linguagem, na linha de uma teoria comunicacional-

interpretativa do direito, para decidir, com justiça, conflitos de condutas intersubjetivas, as 
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dificuldades na colocação do problema do claro e do não-claro prendem-se a uma dupla 

natureza, isto é, ao aspecto lingüístico ou semiótico de uma ciência da linguagem ou 

dogmática lingüística/semiótica, com seu objeto língua que engloba discurso, e ao aspecto 

jurídico de uma ciência do direito ou dogmática jurídica, como linguagem, com seu objeto 

norma jurídica, considerada como língua. Dificuldades dessa ordem, a serem enfrentadas por 

uma semiótica jurídica, no entremeio, dão o tom do charme do claro-escuro. 

Por conta disso, o primeiro obstáculo que se enfrenta é o próprio alcance da clareza e 

não-clareza lingüísticas ou semióticas e clareza e não-clareza jurídicas. Há uma oposição e 

uma dissociação entre uma clareza e não-clareza semióticas, de um lado e jurídicas, de outro 

lado ou, pelo contrário, existe uma ressignificação de uma clareza e não-clareza jurídicas, 

com instrumentos semióticos, por uma teoria do direito, como linguagem? Em outras 

palavras, é como se opusesse uma juridicidade de uma dogmática jurídica estreita a uma 

semioticidade de uma dogmática lingüística, em contraposição ao respeito a uma juridicidade 

que não se macula com uma lingüisticidade, no sentido de uma dogmática jurídica alargada.   

Essas questões desembocam na própria compreensão do lugar de categorias semióticas no 

direito e de seu estatuto, em uma denominada semiótica jurídica, também em sentido restrito 

ou em sentido largo.  Dependendo da dimensão do entendimento do referido estatuto dessa 

semiótica jurídica em uma dogmática jurídica, igualmente ampliada, o claro-escuro toma um 

rumo compatível com a correspondente perspectiva.  

Como desdobramento, dificuldades aparecem ligadas à oposição stricto sensu e lato 

sensu , seja entre uma dogmática jurídica estreita e uma dogmática jurídica alargada, seja 

entre uma semiótica jurídica restrita e uma semiótica jurídica ampla e também entre uma 

lingüística em sentido estreito e largo.  Os desafios estão atrelados ao entendimento e alcance 

de acepções e dimensões dos instrumentos utilizados, semióticos e jurídicos, na esfera 

descritiva, isto é, língua e norma jurídica como comunicação, nos termos de Sampaio Ferraz, 

em oposição a uma norma-imperativo e como concreta em oposição à abstrata, sistema 

língüístico e ordenamento jurídico e noção de falha como insuficiência na língua e falha na 

norma jurídica; estatuto da linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como 

constitutiva de seu próprio funcionamento; semioticidade e juridicidade e solução de conflito 

significativo e de comportamento; controle-dominação e controle-regulação que orientam a 

prescritividade (para decidir conflitos de comportamento, com justiça); o eixo de produção de 

sentido e interpretação e teoria da norma jurídica e teoria da interpretação jurídica, 

interpretação por leituras semióticas ou interpretação por uma hermenêutica; concepção e 
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interfaces de pragmática e sintaxe, semântica, categorias como contexto e situação; efeitos de 

sentido, inferência, implicitação e explicitação.  

Na dependência do norte a guiar, condicionado ao entendimento dos referidos 

instrumentos, a direção é orientada, nos moldes da extensão de materialidades e de 

funcionamento atribuídos, com estreitamento e alargamento de seus objetos lingüísticos e 

jurídicos, ou melhor, a língua e norma jurídica como língua, aumentadas pela estratégia de 

caminhos restritos ou amplos. A lingüística, em uma visão restrita, tem como objeto a língua 

em sentido abstrato, como a visão de Saussure. A teoria do direito, também foca seu objeto 

norma jurídica como abstrata, em uma perspectiva estreita, além de recorrer a uma norma-

imperativo, em nome do prescritivo da lei, com ênfase em contexto da norma ou co-texto, 

além de contexto situacional, como extralingüístico. 

Subentende-se, nessa teoria estreita do direito, uma perspectiva de uma semiótica 

jurídica, como disciplina zetética, também com uma dimensão estreita, com relação a seus 

intrumentos semióticos, a saber, o estatuto da linguagem como instrumento de comunicação, 

com seu objeto língua em um sentido abstrato, em afinidade com corrente lingüística que 

separa língua e fala, lembrando Saussure, além de apregoar uma juridicidade não maculada 

por uma lingüisticidade. Só aparentemente, há uma dissociação entre teoria do direito e teoria 

da linguagem. Trata-se de uma semiótica jurídica como disciplina zetética pura, especulativa, 

como metodologia e também é utilizada como uma semiótica ornamentação ou uma semiótica 

do direito. 

Em direção contrária, uma teoria alargada do direito é redefinida por uma semiótica 

jurídica, como disciplina zetética analítica aplicada, como uma semiótica no direito, na 

qualidade de matriz, também com uma dimensão ampla, relativa a  instrumentos semióticos, 

ou seja,  com o estatuto da linguagem como constitutiva de seu funcionamento, com seu 

objeto norma jurídica, como língua no sentido amplo compreendendo também o discurso, em 

seu sentido concreto; com ingredientes pragmáticos compondo a estrutura; com respeito à 

juridicidade, apesar de recorrer à semioticidade; e é também utilizada como semiótica no 

direito, na qualidade de matriz teórica, mediante teorias da norma e da interpretação.  

Com relação ao instrumento semiótico, estatuto da linguagem, destaca-se a oposição 

linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como constitutiva do seu próprio 

funcionamento. Como decorrência, surge outro par opositivo, isto é, falha da língua no 

sistema lingüístico como insuficiência de linguagem e falha da norma jurídica no 

ordenamento jurídico como insuficiência de uma norma jurídica como língua. Na concepção 

de língua e de norma jurídica como língua, como instrumento de comunicação, a falha deve 
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ser eliminada, enquanto na concepção de língua e de norma como língua, no sentido de 

constitutiva de seu funcionamento, a falha permanece, convive e aumenta a extensão do 

objeto. 

 Uma concepção de teoria do direito, como linguagem, calcada no estatuto da 

linguagem, como instrumento de comunicação, é redefinida por uma teoria do direito, como 

linguagem, alargada pelo instrumento semiótico do estatuto da linguagem amplo, no sentido 

de constitutiva de seu próprio funcionamento, onde também a falha constitui e amplia a 

extensão do objeto língua e norma jurídica, como língua. Ressignifica-se uma teoria do 

direito, como linguagem, por uma semiótica jurídica ampliada, com fundamento no estatuto 

da linguagem, também aumentado, como constitutiva de seu próprio funcionamento. 

As noções de estreito e ampliado associam - se à distinção pelo par opositivo, 

descritivo e prescritivo. O aspecto prescritivo de uma norma jurídica é orientado, em oposição 

ao controle-dominação, pelo controle-regulação. Dito de outra forma, o controle atenuado ou 

domesticado, no sentido de controle-regulação, opõe-se a controle-dominação, em uma teoria 

da norma alargada pragmaticamente, em uma dogmática jurídica ressignificada, na trilha de 

Sampaio Ferraz. 

   Uma dogmática jurídica pode ser redefinida, pelo aspecto descritivo, por disciplinas 

zetéticas, como a semiótica jurídica. Dificuldades originam-se do entendimento que vem 

sendo dado por atores do direito ao estatuto e ao papel de uma semiótica jurídica. No sentido 

estreito, uma semiótica jurídica implica ser considerada uma disciplina zetética pura, uma 

mera medotologia. É também utilizada, predominantemente, como uma semiótica do direito, 

de ornamentação. Em contrapartida, uma semiótica jurídica é ressignificada como uma 

disciplina zetética analítica aplicada. Em seu sentido alargado, é redimensionada como uma 

semiótica no direito, como matriz, nas pegadas, por exemplo, do jurista Sampaio Ferraz, com 

sua teoria da norma jurídica, já referida. 

Outra dificuldade consiste na opção por um modelo que integre um modelo de teoria 

da norma como produção de sentido e teoria da interpretação como um modelo integrador nos 

termos de Wroblewsky ou por dois modelos separados, um para construção do sentido e outro 

para teoria da interpretação. Sampaio Ferraz propõe dois modelos, embora reconheça a 

aproximação de ambos, um como teoria da norma, a partir de uma filosofia analítica, uma 

filosofia lingüística, de Searle, Austin, outro como teoria da interpretação, com base na figura 

do legislador racional, pela diretriz do raciocínio lógico, em analogia com Grice, uma teoria 

conversacional, também a partir de uma filosofia analítica. 



 

 

15 

Diante desse quadro de dificuldades e diretrizes para enfrentar a colocação do 

problema de um claro-escuro, ressignificado, o caminho a seguir indica uma dogmática 

jurídica lato sensu, redimensionada por uma disciplina zetética jurídica, de especulação, 

descritiva, analítica aplicada, isto é, uma semiótica jurídica redefinida. Desenvolve-se no eixo 

produção de sentido de uma norma jurídica e interpretação, na perspectiva de uma 

interpretação por leituras semióticas e de uma produção de norma jurídica, língua e 

comunicação, no sentido de concreta, estatuto da linguagem como constitutiva de seu próprio 

funcionamento, noção de falha da norma no interior da norma e a convivência do claro e do 

não-claro dentro da norma. Respeita-se uma juridicidade, uma prescritividade de norma como 

controle-regulação que não se macula por uma semioticidade. O pano de fundo reconfigura-se 

como o de uma teoria comunicacional-interpretativa do direito, para decidir conflitos de 

comportamento, com justiça, para ressignificar o claro-escuro, enfrentando uma tradicional 

dogmática jurídica 

 

1.3. Uma clássica dogmática jurídica e uma ressignificação de teoria do direito, como 

linguagem e do claro-escuro. 

 

À primeira vista, o claro-escuro parece ser tema simples, até intuitivo. Está claro e 

pronto. Talvez por isso, em grande parte de discursos decisórios, com ênfase em embargos de 

declaração, juízes recorram a argumentos de autoridade, ao afastarem o alegado não-claro/ 

obscuro de seu discurso, diante do visível claro de sua fala, segundo seu ponto de vista. É 

como se o considerado claro, para o juiz, esteja também claro para quem está questionando o 

alegado não-claro. Ainda com essa visão subjetiva, o decididor aponta para um não-claro, em 

termos de obscuro, indevidamente alegado, também conforme sua visão. O claro de seu 

discurso está evidente para o decididor. Dispensa ser clareada a aludida obscuridade, 

inexistente para o citado decididor. Mas, o não-claro de quem o alega também está não-claro 

para o juiz, em seu modo subjetivo de ver. E reclama no sentido de clarear o apregoado 

obscuro. Sua fundamentação transita nesse jogo, com respingos do tradicional princípio 

hermenêutico de interpretar-se o não-claro e não se interpretar o claro.  

É, todavia, tema de grande complexidade, em razão de vacilações teóricas e práticas. 

Atualmente o tema do claro-escuro é, ainda, pouco versado e teorizado, no Brasil, e também 

não chegou à prática dos tribunais brasileiros a plena consciência de sua relevância, para uma 

recolocação de uma teoria do direito, em especial de uma teoria geral da norma jurídica e sua 
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construção de sentido, bem como de uma teoria geral da interpretação, a serviço de uma teoria 

da decisão. 

A problemática do tema não se revela conhecida por todos. Em sua inteireza, é pouco 

examinada essa temática.  Nota-se ausência de monografia, tese, dissertação e artigos em 

teorias de direito e teorias de linguagem, no Brasil. Podem ser indicados, no Brasil, alguns 

trabalhos, em teoria do direito, como linguagem, sobre acepções vizinhas do claro, com 

destaque, pesquisas sobre textura aberta e indeterminação no direito. 

No entanto, no exterior, há quase uma obsessão pelo tema clareza, por semioticistas 

jurídicos, por juristas, pelos tribunais. Destacam-se, na Europa, os trabalhos da semioticista 

do direito, Anne Wagner e de seu grupo de pesquisadores, sobre claro e escuro no direito.  

Uma clássica dogmática jurídica estreita apregoa uma teoria do direito em nome de 

sua peculiaridade jurídica ou juridicidade, que não é maculada por uma pertinência lingüística 

ou lingüisticidade/semioticidade. Aparentemente, nesse entendimento, não se identifica uma 

semiótica subentendida, em uma teoria do direito, do ponto de vista prescritivo. Porém, 

recorre-se a ingredientes lingüísticos, pragmáticos, semânticos e sintáticos, como no caso da 

análise do claro e do não-claro, em contextos, com ênfase no contexto da legislação. Há uma 

perspectiva semiótica subentendida em uma teoria tradicional do direito. 

No ângulo tradicional de uma teoria do direito, para enfrentar o claro-escuro, lança-se 

mão do prescritivo de uma gramática normativa, como a arte de escrever bem, o qual 

prepondera sobre o descritivo, onde o claro-escuro se restringe a esse lado prescritivo.O 

estatuto da linguagem é o de instrumento de comunicação. O claro-escuro prende-se a essa 

concepção, no sentido de claro ideal e de não-claro, encarado como defeito a ser eliminado. É 

como se elementos lingüísticos pertencessem apenas a uma teoria da linguagem, dissociada de 

uma teoria do direito, isto é, teoria do direito de um lado e teoria da linguagem, de outro. 

Nos moldes desse tipo de dogmática tradicional, há dificuldades no eixo de produção 

do sentido de uma norma jurídica e de interpretação dessa norma. Destaca-se, no aspecto de 

produção do sentido ou construção de uma norma jurídica, o claro-escuro voltado para 

delimitar, em especial, uma técnica legislativa de peças jurídicas, desde petição inicial, 

recursos, até decisões. O lugar do claro-escuro acentua-se em determinados instrumentos 

jurídicos, por exemplo, nos denominados embargos de declaração. Com relação à 

interpretação do claro-escuro de normas jurídicas, arrasta-se, ao longo do tempo, o princípio 

hermenêutico de interpretar-se o não-claro, em face de interpretar-se ou não o claro. E a 

própria concepção de norma jurídica oscila entre norma tradicional como controle dominação 

e norma ressignificada como investigação dos instrumentos jurídicos de controle-regulação de 
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comportamentos, no ângulo prescritivo. Nesse entendimento, o claro-escuro surge como 

instrumento de controle-regulação. 

Nesse quadro tradicional, o estatuto da semiótica jurídica prende-se a uma visão 

restrita,  como uma disciplina zetética jurídica pura, uma mera metodologia e pura aplicação, 

como uma semiótica do direito, reduzida a uma simples semiótica jurídica de ornamentação e 

não uma semiótica no direito, como uma disciplina zetética aplicada, que alargue uma 

dogmática jurídica ressignificada.  

Essa dimensão de uma clássica dogmática jurídica, com uma visão estreita, reclama 

por uma ressignificação de uma teoria do direito, como linguagem e do claro-escuro, no 

enfoque mais amplo, nos aspectos descritivo e prescritivo, no eixo, produção do sentido de 

uma norma jurídica e interpretação, para decidir conflitos de comportamento com justiça. 

O panorama apresentado traz, em consequência, uma série de preconceitos em torno 

do direito, como linguagem, de uma semiótica jurídica e, em especial, da temática do claro-

escuro no direito. Os alicerces de uma dogmática jurídica tradicional  impulsionam uma 

recolocação de uma teoria do claro-escuro, em um redimensionamento de uma teoria geral da 

norma jurídica e sua construção de sentido, bem como de uma teoria geral da interpretação, a 

serviço de uma teoria da decisão. 

 

1.4. Norma jurídica pragmática e o claro-escuro como instrumento jurídico de controle.  

 

 Retomando o quadro exposto, as dificuldades na colocação do problema do claro-

escuro no direito estão ligadas, de uma parte, ao contorno de uma teoria da norma jurídica, à 

sua construção do sentido, de outra parte, ao delineamento de uma teoria da interpretação, à 

interpretação de normas jurídicas, a serviço de uma teoria da decisão como controle de 

comportamento. 

  Um primeiro desafio consiste no contorno de uma teoria de uma norma jurídica, pois 

afinal, o claro e o não-claro dizem respeito a uma norma jurídica. A estratégia, a ser seguida, 

assinala para uma norma jurídica como descrição do direito, como realidade social ou a de 

uma norma jurídica como investigação dos instrumentos jurídicos de controle de 

comportamento? Que tipo de controle de comportamento é esse, controle-dominação ou 

controle – regulação ? Se a trilha a seguir for a de que uma norma jurídica é descrição do 

direito como investigação dos instrumentos jurídicos de controle de comportamento, a 

descrição do claro e do não-claro consiste em investigação de instrumento jurídico de 
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controle-regulação de comportamento? Dito de outra forma, o claro-escuro é controle-

regulação de comportamento humano ? 

A compreensão de um positivismo jurídico radical sobre norma jurídica,  dominante 

na doutrina e jurisprudência brasileiras, ainda continua no sentido de ser um imperativo 

acabado e dado antes do caso concreto. E a busca de uma norma jurídica em fenômenos como 

lei, sentença, contrato é empresa abstrata. Uma norma jurídica, nesse esquema tradicional, é 

uma entidade independente que configura uma teoria de uma norma jurídica, como um 

discurso vazio, abstrato, em que uma norma não é realidade nem situação à qual ela se aplica. 

Em decorrência, a clareza de uma norma jurídica, nesse modelo clássico, torna-se também 

tema abstrato ou uma pureza, um claro ideal a ser alcançado e um não-claro a ser repelido, por 

ser uma impureza ou insuficiência desse ideal não atingido. 

Esse esquema usual de captação da norma por uma teoria jurídica não corresponde à 

concepção aceita por uma doutrina e jurisprudência minoritárias, representadas, por exemplo, 

pelos juristas professores Sampaio Ferraz e Eros Grau do Supremo Tribunal Federal. De um 

lado, professor Eros Grau constrói suas normas decisórias do STF, pragmaticamente, com 

ênfase no contexto de uso, a partir de uma realidade, na trilha de um modelo teórico empírico 

entendido como descrição do direito, como realidade social. Por outro lado, professor 

Sampaio Ferraz propõe seu modelo pragmático de uma teoria geral da norma jurídica, onde 

norma jurídica é um modelo-objeto, assumindo um modelo teórico empírico, isto é, uma 

teoria da norma jurídica como teoria pragmática da decisão, embora reconheça a combinação 

com os modelos teóricos, analítico e hermenêutico.1   

Ao optar-se por esse modelo de análise, denominado empírico, uma norma jurídica é 

vista como um processo de comunicação, conduzida a fenômenos lingüísticos, com ênfase no 

componente pragmático e com orientação semântica. Nesse quadro conceitual, modelo 

empírico, um sistema explicativo do comportamento humano enquanto regulado por normas, 

é entendido como investigação dos instrumentos jurídicos de controle de comportamento. 

                                                 
1 Consultar Tercio Sampaio Ferraz Junior. Teoria da norma jurídica: um modelo pragmático, p. 1-2.  Modelo-
objeto ou objeto de teoria é entendido como padrão esquemático, esquema simbólico que seleciona traços 
comuns de fenômenos individuais, diferentes, agrupando-os em classes. Modelo teórico, esquemas simbólicos 
que se referem a um modelo-objeto, consiste em sistemas de enunciados logicamente concatenados, 
aproximativos, num grau de abstração superior. O modelo-objeto é a norma jurídica e os tipos de modelos 
teóricos são o analítico, o hermenêutico e o empírico. O modelo teórico analítico vê a norma como um objeto 
logicizado, descobrindo estruturas imanentes e acentuando o caráter distintivo, com recursos sistemáticos. O 
modelo teórico hermenêutico, preocupado com o sentido contextual, vê a norma jurídica como um pólo de uma 
relação, procurando captar, com recursos descritivos, o objeto na sua pertinência ligada a um contexto. O modelo 
teórico empírico, com recursos funcionais, encara a norma jurídica como um processo decisório, preocupando-se 
com o papel desempenhado pela norma jurídica numa situação. 



 

 

19 

Assumindo-se que o direito seja um sistema de controle, o que importa é como se deve fazer 

para exercer esse controle.  

 Outra dificuldade está em que o fenômeno da decisão é analisado parcialmente, 

disperso nos quadro de uma dogmática jurídica da teoria do método ou se perde em 

indicações esparsas de técnicas decisórias, legislativas, administrativas, jurídicas.   Numa 

visão alargada da decisão, mais ampla do que uma estrita deliberação individual, o ato 

decisório passa a ser um componente de uma situação de comunicação. Decisão, termo 

correlato de conflito, é entendida como um sistema interativo, pois decidir é ato de 

comportamento referido a outro. Decidir visa a transformar incompatibilidades indecidíveis 

em alternativas decidíveis. Se conflito for condição de possibilidade da decisão, a partir dessa 

decisão, o conflito será apenas transformado e não eliminado. Uma questão conflitiva 

pressupõe uma situação comunicativa estruturada, ou seja, dotada de regras. Uma decisão 

jurídica soluciona um conflito, pondo-lhe um fim. 

Uma teoria da decisão jurídica, como um problema de controle do comportamento, 

conforme uma concepção de uma ciência jurídica alargada por uma teoria da linguagem, nos 

quadros de um modelo empírico, está ainda por ser feita. A possibilidade de uma teoria 

jurídica do direito como sistema de controle de comportamento leva a reinterpretar a noção de 

sistema jurídico. Sistema jurídico passa a ser visto como um fenômeno de partes em 

comunicação (não mais como conjunto de normas e de instituições). O comportamento 

humano (comprar, vender) é ação dirigida a alguém. Esse tipo de enfoque é guiado pelo 

princípio da interação. Interação consiste em uma série de mensagens trocadas pelas partes. 

Recoloca-se uma norma jurídica, como comunicação, integrada por uma informação, contida 

na mensagem, que é denominada relato e por uma informação sobre o modo de encará-la, 

chamada de cometimento, o qual controla reações, nos termos do jusfilósofo Sampaio Ferraz. 

E as regras valorativas do cometimento, como por exemplo, a do claro-escuro, exercem esse 

controle. O controle jurídico vale-se de uma referência de relações comunicativas entre as 

partes e um terceiro comunicador, a saber, o sujeito normativo, a norma jurídica, o juiz, o 

legislador.  

O suporte do poder é reinterpretado, no sentido de um sistema de informações e seu 

controle (no lugar do conceito de vontade). O sentido tradicional e forte de controle-

dominação apregoa obediência e conformidade às leis. Por sua vez, a acepção branda de 

controle-regulação aponta para uma noção de sistema de informações que controla um 
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comportamento humano, incorporando a noção de poder como elemento de uma teoria do 

direito.2  

O controle-dominação ainda é predominante na doutrina e jurisprudência brasileiras.3  

 O controle-regulação, minoritário, desponta como um caminho para um 

redimensionamento do direito como sistema de controle do comportamento, em especial o 

que fixa residência em uma inovadora teoria da norma jurídica do jurista Sampaio Ferraz. Um 

modelo empírico pragmático de uma teoria brasileira de uma norma jurídica, moldado por 

uma dogmática jurídica alargada por uma teoria da linguagem, é proposto como investigação 

dos instrumentos jurídicos de controle de comportamento.4  

E com esse enfoque, o claro-escuro, em uma norma jurídica e em um ordenamento 

jurídico, assume ares de controle-regulação, como um sistema de informações que controla 

comportamentos humanos. A descrição do claro e do não-claro consiste em instrumento 

jurídico de investigação, como controle-regulação de comportamento. O claro-escuro é 

instrumento de controle-regulativo, suporte de um poder jurídico domesticado, ressignificado. 

A recolocação do problema do controle-dominação de uma concepção tradicional, por um 

controle-regulação atenuado de uma norma jurídica redimensionada, indica o norte a ser 

seguido por uma ressignificação do  claro - escuro, como valor, como regra estrutural 

valorativa em uma norma jurídica, instrumento de controle-regulação. 

A dogmática jurídica tradicional vincula-se a um modelo lingüístico e epistemológico 

que implica uma concepção abstrata do sistema jurídico, enquanto sistema de comunicação, 

em termos comunicológicos. Prevalece o aspecto técnico-formal de vigência da norma. A 

doutrina tradicional concebe o papel do juiz, no processo comunicativo, em termos de 

receptor passivo. Por parte do legislador, estabelece-se a exigência de clareza e precisão. 

Nessa perspectiva, um conceito jurídico se torna claro, inteligível, determinado, depois de um 

processo de precisão, por meio da jurisprudência A concepção de linguagem subjacente, nesse 

                                                 
2 Ver Tercio Sampaio Ferraz Junior. Teoria da norma jurídica: um modelo pragmático, p. 7.  Nas palavras do 
professor Sampaio Ferraz, o jurista Fábio Konder Comparato, em sua obra O poder de controle na sociedade 

anônima, apresenta uma concepção renovada da ciência jurídica, nos quadros de um modelo empírico. Tendo em 
vista a necessidade de incorporar o poder como elemento de uma teorização do direito (a doutrina costuma 
encarar o poder como fato extrajurídico), professor Comparato aponta duas acepções de controle, isto é, um 
sentido forte de dominação ou um controle-dominação e uma noção mais atenuada de disciplina ou controle-
regulação. Tradicionalmente, o controle-dominação revela-se no poder considerado ora como um fenômeno 
isolado, em termos de arbítrio, força, ora como um fenômeno esvaziado ou um arbítrio castrado, cujo exercício 
se confunde com obediência e conformidade às leis. Uma noção mais atenuada de controle-regulação disciplina 
o comportamento humano, incorporando o poder em uma teoria do direito. 
3 Em ações de controle de constitucionalidade, em geral, a clareza não aparece, explicitamente, como controle 
das disputas conceituais em torno de interpretações de sentido. No entanto, o foco de um não-claro ocorre de 
modo explícito, como objeto desse controle. Predomina o controle-dominação. Minoritariamente, as decisões de 
acórdãos do professor Eros Grau, como controle de constitucionalidade, ocorrem como controle-regulação. 
4 Consultar Tercio Sampaio Ferraz Junior. Teoria da norma jurídica: um modelo pragmático, p. 1-17. 
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entendimento tradicional, implica a relação norma e realidade, abstratamente colocada. 

Pressupõe-se que a referência ao real seja clara. Há uma tendência em admitir-se que a lei se 

serve de expressões genéricas, o que exige do aplicador da lei um trabalho de interpretação e 

de concretização do preceito abstrato. O processo de abstração seria uma limitação. A esse 

modelo lingüístico vincula-se uma dogmática jurídica tradicional, com base em uma 

concepção abstrata da norma.  

Uma superação desse ponto de vista tradicional ocorre por uma recolocação do 

problema da linguagem jurídica, com base em uma concepção concreta da norma. Essa 

acepção concreta já é depreendida da norma em Miguel Reale. Na leitura semiótica da norma 

de Miguel Reale pelo jusfilósofo Sampaio Ferraz, essa recolocação do problema da linguagem 

subentende uma perspectiva semiótica da concepção de norma jurídica concreta, onde as 

funções pragmáticas, semânticas e sintáticas da linguagem são vistas em um ângulo 

integrador. Nesse sentido, pode-se referir ao modelo de Reale como um modelo integrador.  

Essa concepção de norma permite um relacionamento novo dos componentes do processo de 

comunicação do direito, na medida em que se supera a visão abstrata da dogmática jurídica, 

em que há um mero receptor passivo que aplica a norma emitida pelo legislador lato sensu.  

Um sentido operacional do direito, peculiar à norma jurídica, significa que a regra 

jurídica é inerente à informação da exigência de uma opção axiológica. Esse sentido 

operacional implica que as regras de comportamento são uma opção axiológica, isto é, o 

valor, inerente à norma é escolhido na positivação normativa, podendo, pois, mudar, em razão 

de os fatos serem outros ou de os objetivos se transformarem. Norma jurídica, no modelo 

jurídico de Reale, não é pura abstração, ou seja, não é esquema ideal, pois a normatividade se 

articula com fatos e valores, configurando um caráter de modelo operacional. Há uma 

correlação entre o ato normativo e a análise fenomenológica do ato interpretativo. Uma norma 

passa a ser um modelo funcional. A norma tem conexão com a realizabilidade. Sua concepção 

de norma coloca dentro dela a relação direito e realidade. Direito é norma mais a situação 

normada. Essa situação constitui com a norma, em concreto, uma totalidade significativa. a 

norma é constituída também por ingrediente pragmático. São componentes de uma norma 

jurídica o pragmático e o semântico. Sua visão da norma é pragmática, com orientação 

semântica. Com essa compreensão de norma, o complexo fático do repertório e o complexo 

axiológico que garante o sentido não podem ser desligados. Existe uma integração, uma 

interface entre pragmática e semântica. A norma é uma prescrição de caráter axiológico, que 

obriga por pressão objetiva dos valores. 
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Do ângulo de uma teoria da ciência renovadora do direito, com uma noção empírica de 

norma jurídica, o processo de abstração é uma conquista do progresso científico e não uma 

limitação. A abstração torna-se um instrumento de precisão da comunicação, nas palavras de 

Sampaio Ferraz. Desloca-se a acepção de abstração, isto é, de limitação, de processo de 

precisão por meio da jurisprudência, para instrumento de precisão na comunicação. Nesse 

entendimento, o claro-escuro recoloca-se como   instrumento de precisão na comunicação.5  

O claro e o não-claro oscilam entre a estatura de uma norma jurídica tradicional, como 

imperativo, em um modelo clássico e a de uma norma jurídica pragmática, redimensionada, 

nas pegadas de um modelo pragmático de uma teoria geral de norma jurídica, nas pegadas de 

Sampaio Ferraz. De um lado, uma norma jurídica, com um modelo lingüístico abstrato, como 

um controle-dominação, com uma concepção abstrata do sistema jurídico, enquanto sistema 

de comunicação, implica a clareza de uma norma jurídica, a qual se torna também tema 

abstrato ou uma pureza, um claro ideal e um não-claro a ser eliminado, com suporte em um 

estatuto de linguagem como instrumento de comunicação. De outro lado, o contorno de uma 

norma jurídica redimensionada, com um modelo lingüístico empírico, como um controle-

regulação, isto é, uma norma jurídica como investigação dos instrumentos jurídicos de 

controle de comportamento, redunda na clareza de uma norma jurídica, que se torna tema 

empírico, com suporte em uma linguagem constitutiva de seu próprio funcionamento, onde o 

claro e o não-claro são integrantes de um sistema concreto e convivem. Nas duas posições 

sobre a configuração de uma norma jurídica, subentende-se a acepção de norma como sistema 

de comunicação, contrastando-se uma tradicional como sistema abstrato, dissociado do 

concreto, com outra recolocada como sistema empírico, onde o pragmático faz parte desse 

sistema. 

                                                 
5 Consultar Tercio Sampaio Ferraz Junior. A noção de norma jurídica na obra de Miguel Reale, p.1-5. O modelo 
tridimensional, volitivo, concreto, dinâmico do jusfilósofo Miguel Reale combate uma concepção de 
normatividade jurídica abstrata, a qual, ainda na doutrina atual, segundo enunciado perspicaz de professor 
Sampaio Ferraz, é expulsa pela porta da frente e tem permissão para entrar, sorrateira, pela porta dos fundos. 
Desenvolve-se o referido modelo em um quadro em que uma norma jurídica é distinta da realidade, onde a 
situação normada aparece como um terceiro, obtido em função de ato interpretativo. A compreensão dominante 
de norma jurídica, de um positivismo jurídico radical, embora não corresponda à concepção mais aceita pela 
doutrina, continua a vê-la como um imperativo acabado e dado antes do caso concreto. Atribui-se à norma 
jurídica o caráter de generalidade. Professor Miguel Reale, com uma visão crítica do normativismo concreto, 
reinterpreta a própria realidade.No normativismo concreto de Miguel Reale, o fato é tomado como aquilo que 
existe em um dado contexto histórico. Há no conceito de fato uma nota de tipicidade de natureza axiológica, algo 
dotado de sentido. O fato envolve em si, como componente integrante de uma norma jurídica, o momento 
situacional. Ressalta a noção de contexto, de momento situacional. Norma é modelo jurídico enquanto 
estruturação volitiva do sentido normativo dos fatos sociais. Segundo o jurista Sampaio Ferraz, na análise crítica 
de Miguel Reale, estão incluídas as contribuições da jurisprudência sociológica de Ehrlich, Duguit, Roscoe 
Pound, os princípios da escola da livre investigação de Gény e do direito livre, bem como da jurisprudência 
axiológica de Westermann e Reinhardt a qual reexamina a antiga jurisprudência de interesses de Heck, além do 
realismo americano e ainda da lógica do humano e do razoável de Recaséns Siches. 
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 Surgem dificuldades, por trás dessa oposição no entendimento de uma norma jurídica 

e do claro-escuro dessa norma na dependência da respectiva perspectiva. Há  desafios a 

enfrentar, no aspecto do relacionamento entre uma teoria da linguagem e uma teoria do direito 

e, em decorrência, no contorno dos instrumentos de linguagem em uma teoria do direito, dito 

de outra forma, de uma configuração de uma teoria do direito, como linguagem.  

Esse panorama traz, em conseqüência, uma série de preconceitos em torno do direito, 

como linguagem, de uma semiótica jurídica e, em especial, da temática do claro-escuro no 

direito, o que impulsiona para revisitar conceitos, teorias, disciplinas. 

Recoloca-se a abstração, no sentido de instrumento de precisão na comunicação. 

Nesse entendimento, o claro-escuro redefine-se, na qualidade de instrumento de precisão na 

comunicação. Um contorno de uma norma jurídica redimensionada com um modelo 

lingüístico empírico, como controle-regulação, isto é, uma norma jurídica no sentido de uma 

investigação dos instrumentos jurídicos de controle de comportamento, redunda no lugar do 

claro e no não-claro no interior de uma norma jurídica, onde convivem, tornando- se   tema 

empírico, com suporte em uma linguagem constitutiva de seu próprio funcionamento. 

 

1.5. Uma questão de preconceito. 

 

Em razão de uma vida pregressa, pouco recomendável, o tema claro-escuro no direito, 

charmoso e, ao mesmo tempo, desgastado e machucado pelo tempo, acha-se vulnerável por 

preconceitos e perspectivas estreitas e distorcidas. E passa por dificuldades, em face desse 

estreitamento em uma investigação teórica e prática. 

Um dos preconceitos mais destacados significa que, numa visão tradicional do direito, 

juristas e órgãos envolvidos em uma decisão encaram o claro e o não-claro como tema de uma 

teoria de linguagem e não de uma teoria do direito, entendida em um sentido estreito. Não se 

subentende uma teoria da linguagem no direito ou não se considera uma teoria do direito, 

alargada por uma teoria da linguagem.  E ao situar o claro e o não-claro em apenas uma teoria 

da linguagem, desconhecem seus mecanismos descritivos e prescritivos, delimitando o claro e 

o não-claro ao lado prescritivo dessa linguagem, como dependente, exclusivamente, de uma 

gramática normativa, como a arte de escrever bem. No quadro clássico de uma teoria do 

direito, o ponto de partida é uma concepção de língua como instrumento de comunicação, 

onde o não-claro é considerado defeito que deve ser eliminado de um sistema lingüístico, 

diante do claro como ideal a ser cultuado.  
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Na quadra desse entendimento, os órgãos de decisão não querem que suas decisões 

sejam corrigidas e reformadas pelo mau uso ou desconhecimento da língua e de regras 

gramaticais, pois eles escrevem bem. Por exemplo, entendem que os embargos de declaração 

por obscuridade se dirigem a uma falha do juiz. Relatos há de juízes, os quais chegam a dizer 

que não aceitam os referidos embargos de declaração, por se sentirem desrespeitados e 

ofendidos, com uma hipótese insultuosa. Esse entendimento conduziu um ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, a recomendar compreensão dos juízes no sentido 

de admitirem a correção de obscuridades, dentre outros pressupostos (até mesmo a dúvida), de 

suas decisões, por configurarem contribuição em prol do devido processo legal. É uma das 

razões de o embargo de declaração ser considerado odioso e causar polêmica.6    

Em uma perspectiva limitada, restringem-se a clareza e a obscuridade como lugar de 

temas de disciplina de dogmática jurídica, como ligadas aos mencionados embargos de 

declaração, no sentido alargado pela doutrina jurídica e à técnica de elaboração de 

instrumentos processuais, como sentença, petições, em seu sentido estreito.7  

 E se o tema, claro e não-claro, gera desconforto, proveniente do preconceito, acima 

referido, acentua-se esse preconceito com outro proveniente dos embargos de declaração que, 

por si, são vistos como um bicho papão do direito processual, por uns, mas por outros, um 

instrumento de perfeição para os atores jurídicos. O claro-escuro não está bem acompanhado 

pelos embargos de declaração e vice-versa. 

Esse tipo de preconceito, nos meios jurídicos, respinga na semiótica jurídica, que, por 

sua vez, também já sofre discriminação. O tema claro-escuro torna a semiótica jurídica mais 

suspeita, nas pegadas dessa perspectiva restrita e distorcida. 

Os conceitos, apontados em decisões, clareza e obscuridade, ambigüidade são 

tautológicas, repetem sinônimos e indicam antônimos.  

                                                 
6 Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, produziu uma famosa decisão que se vê reproduzida no 
Código de Processo Civil de Theotônio Negrão, no art. 535: “Os embargos declaratórios não consubstanciam 
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito 
de compreensão, atentando para o fato de consubistanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 
processo legal.” ( STF 2ª. Turma, DJU 8.3.96, p. 6.223). Ver Jean Menezes de Aguiar, Os embargos de 
declaração são odiosos?, Escola Superior de Advocacia, OABSP, 02/02/2007, p. 2. É possível qualquer agente 
público, administrativo ou judicial, venha a se equivocar. Juízes, desembargadores e ministros admitem a 
filosofia dos embargos declaratórios sem problema psicológico. 
7 Ver Jean Menezes de Aguiar, Os embargos de declaração são odiosos?, Escola Superior de Advocacia, 
OABSP, 02/02/2007, p. 1-2. A doutrina admite embargos de declaração em todo tipo de manifestação estatal, ou 
seja, decisões, despachos, sentenças, acórdãos, comandos produzidos por uma autoridade pública em uma ação., 
que contenham obscuridade e até dúvida, dentre outros denominados equívocos, , entendidos como defeitos.É 
um direito subjetivo ao erro, com relação à sentença e também relativa  à petição inicial que poderá ser 
emendada ou extinta por obscuridade, além de outros. 
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Em ações de controle de constitucionalidade, em geral, a clareza não aparece, 

explicitamente, como controle das disputas conceituais em torno de interpretações de sentido. 

No entanto, o foco de um não-claro explícito pode ser objeto desse controle. 

Como reflexo dessa vida pregressa, vem sendo dado, tradicionalmente, um enfoque 

estreito ao claro-escuro, moldado em uma máxima tão comentada e atacada, isto é, não se 

interpreta o claro, mas sim o não-claro. Restou a aparência de o tema claro ser objeto de 

estudo ao longo do tempo. Contudo, delimitou-se à superação do referido princípio que girava 

em torno de interpretar-se também o claro e não se limitar somente ao não-claro. Isso gerou 

debates pelos discursos de juristas hermeneutas, como por exemplo, Carlos Maximiliano, 

Maria Helena Diniz. 

O foco desse debate centraliza-se na regra hermenêutica: interpretar ou não interpretar 

o claro. A regra hermenêutica de interpretar-se o não- claro reinava absoluta. Ainda hoje, há 

respingos dessa regra, em decisões que se dirigem a interpretar-se só o não-claro. O 

fundamento do claro encontra-se em uma teoria da interpretação, delimitada em regra 

hermenêutica, em uma teoria da ciência do direito stricto sensu. 

Em uma dogmática jurídica  stricto sensu, o claro tem fundamento conceitual em uma 

teoria da legislação, em geral, como técnica legislativa, restrita à noção de elaboração. Há, 

contudo, o reconhecimento de uma técnica legislativa alargada, onde o claro é visto como 

uma categoria de um ordenamento jurídico.  O estudo analítico do claro em atos judiciais tem 

projeções e influências sobre teoria da sentença, teoria de recursos, com ênfase em embargos 

de declaração. 

Outro preconceito com o tema claro e não-claro encontra-se estreitamente ligado à 

configuração e ao papel de uma semiótica jurídica, diante de uma dogmática jurídica stricto e 

lato sensu. 

Em torno do eixo stricto/lato sensu, de uma visão estreita/ alargada do direito, o ponto 

de partida é a oposição ciência do direito stricto sensu e ciência do direito lato sensu. Uma 

ciência do direito, em seu sentido estreito, é configurada como um saber dogmático, cujo 

objeto é o direito, torná-lo aplicável, dentro de uma ordem vigente. São disciplinas dessa 

ciência do direito: constitucional, penal, tributário, econômico, civil, consumidor, processual. 

Uma ciência do direito lato sensu é configurada como um saber pelo qual o jurista se ocupa, 

complementarmente, de disciplinas de caráter especulativo-zetético (Filosofia do 

direito/Semiótica jurídica). Semiótica jurídica é uma disciplina zetética, que compõe, de modo 

complementar, uma ciência do direito lato sensu. 
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Um preconceito do claro é reflexo de uma ciência do direito, no sentido estreito, tendo 

como ponto de partida uma premissa arbitrária da legalidade, como controle-dominação.  O 

jurista considera o problema do claro com base na lei, isto é, o claro nos contratos, o claro na 

lei do consumidor, o claro na legislação penal, o claro em processo, como nos embargos de 

declaração. É o claro determinado ou positivado pela lei. O claro é relegado a uma positivação 

estreita, como controle-dominação. 

Pela sua natureza de, essencialmente, conceito semiótico jurídico, por estar ligado 

diretamente a uma semiótica jurídica, sofre o preconceito relacionado à delimitação ou uso da 

própria semiótica jurídica. Com o manto do preconceito, preso a um dos usos da semiótica 

jurídica, é vista como disciplina, nos quadros de uma zetética jurídica, no aspecto de mera 

especulação. Considerado o claro e o não-claro como um tema de natureza semiótica, vem 

perdendo interesse como conceito dogmático jurídico, com base em sentido estreito, alvo de 

investigações zetéticas jurídicas puras, o que vem retratado por afirmação que circula nos 

meios jurídicos, isso é semiótica, não é dogmática jurídica, na carona desse entendimento. 

Redefine-se uma semiótica jurídica, como disciplina zetética jurídica, no aspecto descritivo, 

na qualidade de zetética analítica aplicada, a qual, ao alargar uma dogmática jurídica, passa a 

compor a referida dogmática jurídica lato sensu. A semioticidade não macula a 

prescritividade (para solucionar conflitos, com justiça), o que induz a distinguir que não se 

trata de “ou”, ou seja, ou uma ou outra, mas de “e”, ou melhor, ambas. 

Esse panorama de preconceitos conduz à recolocação do papel de uma semiótica 

jurídica, como uma zetética jurídica, analítica aplicada, que redimensiona uma dogmática 

jurídica lato sensu. 

Com reflexo no tema claro-escuro, um dos preconceitos é sua associação a uma visão 

estreita de uma semiótica jurídica e de uma dogmática jurídica também restrita. Sua 

ressignificação dá o tom de seu contorno, em uma semiótica jurídica alargada e em uma 

dogmática jurídica lato sensu. 

O caminho aponta para uma semiótica jurídica, como uma disciplina zetética jurídica, 

no porte de uma disciplina que redimensiona uma dogmática lato sensu, nos quadros de uma 

zetética analítica aplicada,  cujos resultados da investigação podem ser aplicados no 

aperfeiçoamento semiótico, de técnicas de solução de conflitos de comportamento. 

Dificuldades de uma semiótica jurídica impulsionam revisitar conceitos, teorias, usos, para 

ressignificar. 
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1.6. Revisitar uma semiótica jurídica e uma dogmática jurídica lato sensu. 

  

 Uma das dificuldades que cerca uma dogmática jurídica alargada, por disciplinas de 

especulação, zetéticas jurídicas, como é o caso de uma semiótica jurídica, começa pelos usos 

ou utilização dessa semiótica jurídica, no direito, ou melhor, aplicação, reconstrução ou 

reeengenharia. Outro desafio implica considerar uma semiótica jurídica, na qualidade de uma 

semiótica no direito, pela faceta da reconstrução e redesenho, assim como uma semiótica do 

direito, pelo viés da aplicação pura.8 

Em razão desses usos e opções metodológicas, decorre mais um desafio, ou seja, o de 

alcançar a dimensão do papel de uma semiótica jurídica, em termos de uma zetética analítica 

pura, como uma mera aplicação ou de uma zetética analítica aplicada, pela faceta de 

reconstrução ou de reengenharia, cujos resultados da investigação podem ser aplicados no 

aperfeiçoamento de técnicas de solução de conflitos.  

Outra dificuldade de uma semiótica jurídica diz respeito ao eixo, produção do sentido 

e interpretação, pela via da reconstrução, ou separadas, com produção do sentido para 

semiótica jurídica e interpretação, por uma hermenêutica, com modelos diferentes, ou como 

integradas, onde o referido eixo pertence a uma semiótica jurídica, com a função de 

interpretar uma prática jurídica por leituras semióticas. O centro desse desafio localiza-se no 

alcance de uma interpretação lato sensu, ou melhor, trata-se de uma interpretação alargada por 

leituras semióticas ou por uma lógica do raciocínio jurídico.  

A estratégia é revisitar conceitos, teorias, disciplinas, sua utilização, a função de 

interpretar prática jurídica, com vistas ao redimensionamento do direito, como um campo 

semiótico especializado (Francis J. Mootz III). A questão sobre a função de interpretar por 

                                                 
8 Uma zetética analítica pode ter esse sentido puramente especulativo, a saber, filosofia do direito, metodologia 
do direito, com o rótulo de zetética analítica pura. Nessa perspectiva, semiótica jurídica pode ser concebida como 
um critério, um método, como metodologia do direito ou como parte integrante de uma filosofia do direito (Eco). 
Fica reduzida a uma pura especulação, uma dimensão estreita para uma semiótica jurídica.Disciplinas 
dogmáticas jurídicas stricto sensu, por exemplo, direito processual civil , vêm sendo interseccionadas por 
disciplinas zetéticas jurídicas , como por uma filosofia do direito. Na área processual, é a trilha da jurista Teresa 
Arruda Alvim. O mesmo vale para direito de propriedade intelectual com sociologia jurídica, como o jurista 
Ronaldo Porto. Da mesma forma, direito internacional intersecciona-se com uma disciplina zetética semiótica 
jurídica, ou seja, Evandro. E, ainda, uma investigação de história do direito pode vir conjugada com sociologia 
do direito e também semiótica jurídica ,  como o jusfilóso,  José Reinaldo.Trata-se de uma visão de uma 
dogmática jurídica conjugada com uma disciplina zetética jurídica pura, como metodologia do direito, ou seja, 
uma semiótica jurídica como método, voltada para pura especulação.Uma investigação semiótica jurídica, nessa 
quadra da história, conduz a seu posicionamento como disciplina, nos currículos de instituições de direito 
brasileiras, em algumas entidades, a saber, USP, PUC, dentre outras instituições brasileiras. Em outros 
currículos, o campo de uma semiótica jurídica vem rotulado com outras denominações. Nos conteúdos 
programáticos, predomina uma visão estreita da semiótica jurídica, como pura aplicação, uma semiótica do 
direito, uma zetética analítica pura.  Em algumas entidades, como as já mencionadas, minoritariamente, 
desenvolve-se uma semiótica no direito, uma semiótica jurídica como zetética analítica aplicada. 
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leituras semióticas continua em aberto, até hoje, em debates realizados em 2008 e 2009, em 

eventos nos Estados Unidos, para enfrentar tais dificuldades, pelo caminho de revisitar 

conceitos de semiótica jurídica, sua utilização, o papel de interpretar prática jurídica.  

São identificadas possibilidades de utilidade ou de usos de uma semiótica jurídica, isto 

é, aplicação, reconstrução e reengenharia ou redesenho, assim denominadas por semioticistas 

jurídicos, nos Estados Unidos (Jan M. Broekman, William A. Pencak). 

Há uma tendência em simplificar os instrumentos e métodos de uma semiótica 

aplicada ao direito, ou seja, o uso de uma semiótica jurídica como pura aplicação. Além dessa 

pura aplicação, uma semiótica jurídica é utilizada para fornecer ferramentas, a fim de 

compreender como o sentido é construído ou uma construção do discurso jurídico, como uma 

reconstrução de estratégias jurídicas (Bernard Jackson).  

Um terceiro uso reconhece uma semiótica no discurso jurídico como uma 

reengenharia de instituições jurídicas e de discurso jurídico. Trata-se de um redesenho de 

processos organizacionais e comunicacionais do direito, de uma reengenharia do direito em 

uma perspectiva semiótica, introduzindo novos critérios, como por exemplo, estrutura do 

sistema jurídico que abarca, ao lado de elementos normativos como língua, ingredientes 

pragmáticos, performances.9 

O uso como pura aplicação equivale-se à semiótica do direito, predominante no Brasil, 

onde modelos semióticos inspiram descrição, por fora, de textos jurídicos, lembrando uma 

ornamentação. O uso, como reengenharia, corresponde à semiótica no direito, como faz 

Sampaio Ferraz no Brasil, com sua teoria da norma jurídica, como norma-comunicação, 

redefinida por ingredientes pragmáticos, incorporados na referida norma.  A utilização, no 

sentido de reconstrução do discurso jurídico e de estratégias jurídicas, situa-se como um 

caminho para uma semiótica no direito, em seu percurso gerativo de construção do sentido e 

                                                 
9 Consultar Jan M. Broekman, William A. Pencak. Lawyers Making Meaning: The Roberta Kevelson Seminar 
on Law and Semiotics, p.1-10. Um seminário sobre direito e semiótica, denominado Seminário de Roberta 
Kevelson, semioticista jurídica, na linha de Peirce, com a temática, a construção do sentido pelos advogados, foi 
realizado, na School of Law, Penn State University, Carlisle, USA, de janeiro a abril de 2008, com programação 
de um segundo seminário, para janeiro de 2009. O seminário foii dirigido pelo professor de direito, visitante, Jan 
M. Broekman. Esse evento é significativo, em relação ao lugar que ocupa no desenvolvimento da semiótica 
jurídica, por constituir o primeiro a ser integrado no programa regular de escolas de direito nos Estados Unidos . 
A semiótica jurídica sempre vinha sendo localizada fora das escolas de direito nos Estados Unidos, considerada 
como ramo especializado da semiótica. No contexto educacional de direito, em programas curriculares de 
escolas de direito, não havia experiência em semiótica jurídica, de modo oficial e regular, mas apenas eventos e 
cursos extracurriculares (Roberta Kevelson). Nesse evento, debateram-se possibilidades para o formato de uma 
atitude pragmática dos usos de semiótica jurídica, ou seja, aplicação e reengenharia . Os autores lembram uma 
terceira possibilidade, a reconstrução, além de pura aplicação, apontada por Bernard Jackson, durante o evento 
7th Roundtabe or the Semiotics os Law, promovido em julho de 2008. Ver, também, Francis J. Mootz III.Vico 
and Imagination: An Ingenious Approach to Educating Lawyers with Semiotic Sensibility, p.11, segundo o qual, 
direito é um domínio semiótico especializado. 
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de interpretação de norma jurídica, como faz Paulo de Barros Carvalho, na área tributária. O 

uso de uma semiótica jurídica, como reengenharia e reconstrução, aproxima-se de uma 

semiótica no direito. Assim, uma semiótica no direito implica reengenharia e reconstrução. 

Essa distinção entre semiótica no/do direito aproxima-se das reflexões de uma 

filosofia no/do direito, provenientes de Streck, Stein e Sampaio Ferraz, no Brasil. Assim, uma 

filosofia do direito e uma semiótica do direito, como ornamentação, externa, como pura 

aplicação e uma filosofia no direito e uma semiótica no direito, no interior de uma dogmática 

jurídica, como reconstrução de estratégias jurídicas de produção de sentido e interpretação, 

bem como reengenharia de organização e de institutos jurídicos, no interior de uma dogmática 

jurídica. 

Ainda na direção de delinear utilidade da semiótica jurídica na prática do direito, uma 

questão que permanece em aberto, mesmo recentemente, em 2008, entre semioticistas 

jurídicos, nos Estados Unidos, diz respeito à função de interpretar essa prática por estilos de 

leituras semióticas, isto é, levanta-se a indagação de uma semiótica jurídica ser ou não ser 

apropriada para interpretar uma prática jurídica. Questiona-se a utilidade de conciliar, de uma 

parte, um entendimento sofisticado de propriedades semióticas do direito e, de outra parte, a 

prática do direito.  

É uma dificuldade em redimensionar o contorno e função de uma semiótica jurídica no 

sentido de enfrentar o eixo, produção do sentido e interpretação, seja ambas separadas, com 

construção do sentido para semiótica jurídica e interpretação, a cargo de uma hermenêutica, 

com modelos diferentes, seja como ambas integradas, onde o eixo, produção de sentido e 

interpretação, fica a cargo de uma semiótica jurídica, com a função de interpretar uma prática 

jurídica por estilos de leituras semióticas. Qualquer rumo que se tome, trata-se do terreno de 

uma semiótica no direito, pelo viés da reconstrução.  

A primeira trilha, pela separação conceptual e metodológica entre semiótica jurídica e 

hermenêutica, é percorrida, por exemplo, pelo Instituto de Hermenêutica, representada por 

Streck, Stein, dentre outros, no Brasil, que compreende a hermenêutica como a teoria da 

interpretação, em um latissimo sensu, como interpretação filosófica, opondo-se a uma 

semiótica, enquanto ciência geral dos signos, referida em um sentido estreito, como análise 

lingüística, na qualidade de uma semiótica do direito, utilizada no sentido de aplicação pura. 

Essa hermenêutica, em sentido filosófico, na diretriz da citada entidade, caracteriza-se o ser 

com uma temporalidade e lingüisticidade, as quais, no entanto, configuram também traços de 

uma semiótica jurídica, não constituindo, portanto, elementos distintivos de uma 
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hermenêutica.  Esses traços são identificados na linha de análise de discurso, desenvolvida 

pela lingüista Eni P. Orlandi, a partir de Pêcheux, pelo próprio Streck.10
 

 Outro caminho é a aproximação de produção do sentido e interpretação lato sensu por 

uma semiótica jurídica, mediante integração por um modelo semiótico que propicie também 

interpretar por leituras semióticas.  

Em lingüística, por diferentes perspectivas teóricas, destacam-se Eni P.Orlandi com 

Pêcheux e Sírio Possenti ou Marcelo Dascal, a partir da pragmática e lógica conversacional de 

Paul Grice, os quais redimensionam as correspondentes perspectivas, trabalhando no interior 

de teorias, mediante uma lingüística no objeto língua. Nessa perspectiva, interpreta-se por 

leituras semióticas. 

Em semiótica jurídica, aponta-se, por exemplo, Wroblewsky e, no Brasil, Eros Grau, o 

qual redesenha norma jurídica de decisão de acórdãos, na trajetória da interpretação, pela 

integração entre produção do sentido e interpretação, por um modelo semiótico, nos passos de 

Wroblewsky, que conduz a essa interpretação por uma leitura semiótica, uma interpretação 

lato sensu, segundo sua terminologia, ampliada por leitura semiótica. Pelo viés da 

reconstrução, alcança-se a ressignificação da norma jurídica da decisão de acórdãos, por uma 

reengenharia, utilizando-se de uma semiótica no direito. 

Cita-se, também, nessa perspectiva semiótica jurídica, que interage produção do 

sentido e interpretação, Landowsky/Bernard Jackson, na linha de Greimas e no Brasil, 

Eduardo Carlos Bianca Bittar, os quais desenvolvem uma semiótica no direito, pela via da 

reconstrução. 

Por sua vez, ainda, em semiótica jurídica, destaca-se o jusfilósofo Barros Carvalho, a 

partir de Husserl e fenomenologia e de teoria comunicacional do direito de Robles, além de 

Flusser com sua visão do estatuto de língua como constitutiva de seu próprio funcionamento. 

Em direito, Barros Carvalho desenvolve uma semiótica no direito,  pela via da reconstrução, a 

fim de fornecer instrumentos, para compreender, por sua ferramenta, denominada percurso 

gerativo, a construção das significações, no processo de interpretação. Por intermédio desse 

percurso gerativo de reconstrução, redesenha-se a norma jurídica tributária, em uma teoria 

geral da norma e da interpretação, com ingredientes sintáticos, semânticos e pragmáticos, pela 

via de uma reengenharia, transitando pelas facetas de uma semiótica no direito, da 

reconstrução do eixo construção do sentido/ interpretação, numa visão integradora, para o 

redesenho de uma norma jurídica. A construção do sentido da norma está a cargo do 

                                                 
10 Fabrício Carlos Zanin. O que é hermenêutica ? www.ihj.org.br. Acesso 2 de janeiro de 2009, p. 1-3. 
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intérprete, por uma leitura semiótica. A interpretação lato sensu é alargada por uma disciplina 

zetética analítica aplicada, uma semiótica jurídica. 

Outra estratégia, nos moldes de Sampaio Ferraz, consiste no fato de que, embora se 

reconheçam uma intersecção e um trabalho conjunto entre produção do sentido de uma norma 

jurídica, no âmbito analítico, de um lado e interpretação da referida norma, na esfera 

hermenêutica, de outro lado, recorre-se a modelos teóricos distintos, que alargam uma 

dogmática jurídica no aspecto descritivo, por disciplinas zetéticas jurídicas de especulação, ou 

melhor, de uma parte, uma zetética analítica aplicada, pelo viés da reengenharia, pertinente a 

uma semiótica no direito, na linha da disciplina semiótica jurídica, para uma produção de uma 

norma jurídica lato sensu e, de outra parte, uma zetética analítica aplicada, na perspectiva da 

disciplina lógica do raciocínio jurídico, para uma interpretação lato sensu. Assim, semiótica 

jurídica ressignifica a produção de uma norma jurídica ampliada e lógica do raciocínio 

jurídico redimensiona uma interpretação lato sensu. 

Uma dogmática jurídica é alargada, nesse entendimento, por um modelo analítico de 

produção do sentido da norma, por meio de teoria da linguagem, teoria semiótica, na tradição 

lingüística européia, a partir da  teoria dos atos de fala de Austin e Searle, em uma teoria geral 

da norma aumentada por uma semiótica jurídica. Por outro lado, a referida dogmática jurídica 

é ampliada por um modelo hermenêutico para interpretar, em uma teoria geral da 

interpretação, por uma lógica do raciocínio jurídico, com um modelo denominado legislador 

racional.  

  Redesenha-se, nesse entendimento, um instituto e objeto do direito, a norma jurídica, 

como produção do sentido, em uma teoria geral da norma, mediante ingredientes sintáticos, 

semânticos e pragmáticos, com ênfase na pragmática e de orientação semântica, em uma 

perspectiva semiótica jurídica, pela faceta da reengenharia de uma semiótica no direito. 

Embora reconheça analogia com modelo de Grice/Dascal, o qual propicia uma leitura 

semiótica para interpretar, Sampaio Ferraz segue o caminho de um modelo hermenêutico, 

instigado pela lógica do raciocínio jurídico. Apesar de admitir a ligação entre produção do 

sentido de uma norma e interpretação, encontram - se as mesmas separadas, 

metodologicamente, de um lado, uma semiótica jurídica de construção do sentido de uma 

norma e, de outro lado, uma hermenêutica para interpretar. A divergência gira em torno de 

uma interpretação lato sensu, ou melhor, uma interpretação alargada por leituras semióticas 

ou por uma lógica do raciocínio jurídico.  

Outra dificuldade consiste em revisitar os limites de uma filosofia e de uma semiótica. 

Registram-se, nesse contexto americano de debates, tradições semióticas de teorias 
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semióticas, isto é, uma tradição filosófica dos Estados Unidos e uma tradição lingüística 

européia. A tradição filosófica americana é fundada por Peirce, tendo como representante de 

uma semótica jurídica peirceana, Roberta Kevelson e seguidores A tradição lingüística 

européia alcança Saussure, Derrida, Lacan, Greimas e seguidores, como Jackson, Landowsky, 

dentre outros, incluindo pesquisas semióticas sobre pós-modernidade. Teorias semióticas de 

tradição lingüística européia, para um contexto europeu, fixam suas raízes em uma lingüística, 

como, por exemplo, Saussure, análises de discurso, como a de Pêcheux e em uma denominada 

filosofia analítica ou filosofia lingüística, como a de Grice. Com aval de Eco, filosofia e 

semiótica ultrapassam seus limites e se integram. 

Aproximando a identificação das possibilidades para formatar a atitude pragmática dos 

usos ou utilização de uma semiótica jurídica, isto é, aplicação, reconstrução e reengenharia, de 

outra identificação, pertinente a uma denominada zetética jurídica, na trilha de Sampaio 

Ferraz, pode-se situar a semiótica jurídica como uma disciplina zetética jurídica analítica. 

Conforme a utilização dessa semiótica jurídica, se para uma mera aplicação, de um lado, pode 

ser considerada como disciplina zetética jurídica analítica pura ou se para reconstrução ou 

reengenharia, de outro lado, pode ser classificada como disciplina zetética jurídica analítica 

aplicada. Semiótica jurídica, considerada uma disciplina de especulação zetética, compõe uma 

ciência do direito lato sensu. Uma semiótica jurídica, com utilização, pelo viés da 

reconstrução e da reengenharia, caracteriza-se em uma disciplina zetética analítica aplicada, 

pois os resultados da investigação podem ser aplicados no aperfeiçoamento de técnicas de 

solução de conflitos .A pura aplicação e a reconstrução encaram a semiótica jurídica como 

uma metodologia jurídica, só que com atitudes analíticas diferentes, ou seja, a reconstrução 

volta-se para ferramentas para compreender como o sentido é construído, cujos resultados se 

aplicam em técnicas de solução de conflitos, enquanto a mera aplicação é um especulativo 

puro de uma metodologia.11   

Uma semiótica jurídica, como disciplina analítica aplicada, utilizada como 

reconstrução ou como reengenharia, configura uma semiótica no direito. Como uma disciplina 

zetética analítica pura, utilizada como mera aplicação, representa uma semiótica do direito. 

Essas disciplinas zetéticas analíticas, puras e aplicadas, como semiótica do e no direito, 

respectivamente, interseccionam-se e convivem.12
  

                                                 
11 Consultar: Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação, p. 
44-46. No quadro de classificação de disciplinas zetéticas jurídicas, elaborado pelo jusfilósofo, há omissão de 
teorias da linguagem, como semiótica / lingüística jurídica. 
12 Ver  Paulo de Barros Carvalho.O preâmbulo e a prescritividade constitutiva dos textos jurídicos, p. 29.A 
filosofia do direito é utilizada para significar o conjunto de reflexões acerca do jurídico, na perspectiva  de quem 
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 No estágio atual de reflexões, uma dogmática jurídica pode ser alargada por uma 

semiótica jurídica, revisitada em seus conceitos, utilização, função de produção do sentido e 

função de interpretação. 

 Revisita-se, assim, uma semiótica jurídica, para seu redimensionamento, como 

zetética analítica aplicada, com ênfase na utilização de uma semiótica jurídica pela faceta de 

reengenharia, por meio da qual, os resultados da investigação podem ser aplicados no 

aperfeiçoamento de técnicas de solução de conflitos. Recorre-se, também, ao viés da 

reconstrução, como zetética analítica aplicada, nos termos de uma semiótica no direito, 

admitindo-se a convivência com uma semiótica do direito, pela via da aplicação. Uma teoria 

semiótica jurídica, pela via da reconstrução, exerce função de produção do sentido e de 

interpretação de prática jurídica, por leituras semióticas. Uma interpretação lato sensu é 

alargada por leituras semióticas. Uma dogmática jurídica lato sensu é aumentada por uma 

semiótica jurídica ressignificada, onde o direito é considerado, como um campo semiótico 

especializado, no seu aspecto descritivo. 

Destaca-se, ainda, desafio quanto à opção por tendências semióticas jurídicas, com os 

respectivos instrumentos, para enfrentar dificuldades com produção do sentido de norma 

jurídica e com interpretação, para decidir conflitos. A escolha se depara, também, com um 

pluralismo, justificado pela afinidade no tratamento dos instrumentos próprios para uma 

semiótica jurídica, como, por exemplo, um estatuto da linguagem como constitutiva de seu 

próprio funcionamento, a falha no interior dos sistemas semiótico e jurídico, como elemento 

constitutivo.  

Em dogmática jurídica alargada por semiótica jurídica, quanto à produção de sentido 

de norma jurídica, a teoria pragmática da norma jurídica de Sampaio Ferraz sinaliza o 

caminho, pelo viés da reengenharia de uma semiótica no direito.  E para desenvolver essa 

semiótica no direito, trabalhando no interior da construção do sentido da norma jurídica, para 

interpretar por leituras semióticas, recorre-se a ferramentas semióticas, por teorias que 

possuem afinidade. A estratégica indica teorias da pragmáticas da linguagem do porte de 

lingüistas e semioticistas, de um lado, como, por exemplo, Eni P. Orlandi, Sírio Possenti e de 

outro, semioticistas jurídicos voltados para a temática do claro-escuro, como o grupo de 

pesquisadores, representado por Anne Wagner, dentre outros. A razão desse norte consiste em 

que o uso de uma semiótica jurídica caracteriza-se como zetética analítica aplicada, uma 

                                                                                                                                                         
olha de cima e por fora, textos de direito. A filosofia no direito é usada, no sendido de emprego de categorias que 
se prestam às meditações filosóficas, inseridas nos textos de dogmática, vindas por dentro, penetrando 
construções da ciência . Ambas podem conviver, harmonicamente, nas palavras desse jusfilósofo. 
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semiótica no direito, pelo viés da reconstrução e da reengenharia, utilizando-se de ferramentas 

revisitadas por conceitos, teorias, usos, afins. 

 Uma semiótica jurídica revisitada, a qual redimensiona uma dogmática jurídica lato 

sensu, fornece condições para a ressignificação do claro e do não-claro, ao encarar um quadro 

de dificuldades na colocação do problema. 

 

1.7. Balanço. 

  

As dificuldadades na colocação do problema dogmático jurídico do claro e do não-

claro, na função de interpretação e na função de produção de sentido, para decidir conflitos de 

comportamento, com justiça, nos ângulos descritivo e prescritivo, estão intimamente ligadas 

aos próprios desafios, no cenário atual, de uma ciência do direito, de uma ciência da 

linguagem e de uma semiótica jurídica, como disciplina no entremeio das referidas teorias.  

O problema dogmático jurídico do claro-escuro, na dimensão interpretativa 

tradicional, arrasta-se, ao longo do tempo, por um princípio clássico, in claris cessat 

interpretatio, em direção a não se interpretar o claro, mas de interpretar-se o não-claro, daí o 

foco de interpretar-se ou não o claro, mediante a utilização de uma hermenêutica, como uma 

disciplina zetética jurídica. A hermenêutica, nesse entendimento, está dissociada de uma 

semiótica jurídica . É como se a hermenêutica estivesse exercendo   a função de interpretação 

e também de produção do sentido que fornece conceitos e ferramentas, a serem utilizadas para 

interpretar. Em uma posição clássica, reserva-se a semiótica jurídica para a função de   

construção do sentido. Por uma leitura semiótica ou por uma análise zetética,  depreende-se 

que, na configuração do claro e do não-claro, na tradição, os mesmos são delineados por 

conceitos de uma semiótica jurídica subentendida, de modo restrito, a serviço de uma 

dogmática jurídica estreita. Em uma tradicional interpretação stricto sensu dessa dogmática 

jurídica estreita, por meio de uma semiótica jurídica subentendida, também restrita, com o 

manto do estatuto da linguagem como instrumento de comunicação, o problema é o não-claro, 

como uma falha, a ser eliminada do sistema, que pede uma interpretação, em contraste com o 

claro que consiste em um ideal, a ser cultivado, o qual dispensa uma interpretação. 

 Tomando-se, como ponto de partida, o eixo stricto/lato sensu, para teorias da  

linguagem e de teoria do direito , recoloca-se o claro-escuro de uma visão tradicional para 

uma renovada, relativa ao direito, como linguagem, cujos desdobramentos de desafios 

específicos do tema procedem da referida origem. Uma dogmática jurídica alargada por uma 
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zetética jurídica, uma semiótica jurídica redesenhada guia o redimensionamento do claro-

escuro. 

 Sendo o claro-escuro objeto de teorias da linguagem e de uma teoria do direito, como 

linguagem, a intersecção de uma dogmática semiótica com uma dogmática jurídica, por meio 

de uma semiótica jurídica, passa por dificuldades teóricas e práticas, as quais pedem 

redefinições de um eixo estreito para uma alargado, pertinentes a  conceitos e alcance, 

ferramentas, função de produção do sentido e função de interpretação, além da própria 

utilização da referida semiótica jurídica. Uma tradicional dogmática jurídica estreita reclama 

por uma dogmática jurídica lato sensu, repaginada por uma disciplina zetética jurídica, do 

porte de uma semiótica jurídica, redesenhada.  

Um obstáculo inicial consiste nas acepções de ciência da linguagem e de ciência 

jurídica, que circulam nos meios jurídicos.  Da clássica dissociação entre elas, com uma visão 

de separação estanque, recoloca-se uma perspectiva renovada, para resssignificar a ciência do 

direito, lato sensu, no entendimento do direito, como linguagem, por uma teoria 

comunicacional-interpretativa do direito, para decidir conflitos de comportamento, com 

justiça, revisitando-se conceitos, instrumentos, funções de produção do sentido e de 

interpretação, além de usos de uma semiótica jurídica. 

Uma dogmática jurídica, alargada por uma semiótica jurídica, também revisitada, na 

função de produção do sentido e na função de interpretação,  implica deslocamento de uma 

visão tradicional de dogmática jurídica, estreita, para uma perspectiva renovada. 

 Na função de produção do sentido, com uso de uma semiótica jurídica pelo viés de 

reengenharia, recoloca-se de um objeto norma abstrata, para um objeto, ressignificado como 

norma concreta e ingredientes pragmáticos no seu interior. Do estatuto da linguagem, como 

instrumento de comunicação, na tradição, recoloca-se para um estatuto da linguagem como 

constitutiva de seu próprio funcionamento e, em decorrência, redimensiona-se a falha no 

sentido tradicional de insuficiência de língua para falha da norma e da falha da norma a ser 

eliminada do sistema para a falha da norma como constitutiva de um sistema. O claro-escuro 

é redimensionado para  falha da norma, integrante de um sistema. 

Por uma leitura semiótica da tradicional acepção de norma, muda-se o foco de norma 

império, em oposição a uma norma comunicação, para norma império, também considerada 

norma comunicação. Uma norma império é também comunicação, recorrendo-se à categoria 

semiótica, pragmática, contexto, em sentido estreito, como contexto sistêmico do texto 

normativo, legislativo ou co-texto. É o sentido de império do co-texto, ênfase em contexto da 

lei. Nessa noção de norma, a estratégia é alargar a categoria semiótica, contexto, ingrediente 
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pragmático, como por exemplo, o social, cultural. Redefine-se norma comunicação, como 

produção do sentido, com categorias semióticas redimensionadas, no caso, o contexto, por 

meio de uma semiótica no direito. 

Em uma tradicional teoria do direito, com o critério descritivo/prescritivo, o 

prescritivo do claro-escuro é apresentado como um prescritivo de uma gramática normativa, 

com regras da arte de escrever corretamente. O descritivo clássico é moldado por uma 

semiótica subentendida, estreita, e por uma hermenêutica, na função interpretativa. Conceitos, 

teorias e disciplinas reclamam uma redefinição de semioticidade e juridicidade, 

prescritividade e descritividade, traços distintivos de teoria da linguagem e teoria do direito, 

como linguagem, por uma semiótica jurídica, revisitada. 

No eixo descritivo/prescritivo, redefine-se,  por parte de teorias da linguagem, como a 

lingüística/semiótica,  a prescritividade, a qual implica solucionar conflitos significativos, 

com valores, como  o claro-escuro (além de outros), o que configura traço pertinente de uma 

dogmática semiótica. A prescritividade, por parte de uma teoria do direito, como linguagem, 

quer dizer decidir conflitos de comportamento, com justiça, além de outros (como o claro-

escuro). A descritividade de uma teoria da linguagem e de uma teoria do direito, como 

linguagem, é fornecida por conceitos e ferramentas lingüísticos ou semióticos, por uma 

semiótica jurídica, no entremeio de ambas as teorias. Traços descritivos que definem a 

unidade norma jurídica de uma dogmática jurídica, como a relação entre emissor, receptor, 

juiz, em uma relação de autoridade, são traços distintivos do direito, em contraposição a uma 

dogmática semiótica. Orienta a prescritividade do direito o traço, controle-regulação, que 

redefine o tradicional controle-dominação, como elemento da norma, isto é, norma 

ressignificada como investigação dos instrumentos jurídicos de controle-regulação de 

comportamento, com vistas a orientar a prescritividade, ou seja, a fim de solucionar conflitos 

de comportamento, com justiça. 

Uma juridicidade e uma semioticidade são caracterizadas por traços distintivos, 

prescritivos e descritivos.  Por uma semiótica jurídica, revisitam-se semioticidade e 

juridicidade . Em parceria com uma semiótica jurídica, a disciplina gramática normativa pode 

complementar o prescritivo semiótico jurídico do claro-escuro, com seu enfoque prescritivo, 

isto é, para escrever corretamente, conforme regras normativas. 

No eixo descritivo/prescritivo, do lado de uma teoria do direito, como linguagem, uma 

alegada ameaça de perigo de uma semioticidade intervir na juridicidade, nos aspectos 

prescritivo e descritivo, é substituída pela admissão do convívio de ambas, como traços 

pertinentes, respectivamente, de uma dogmática semiótica e de uma dogmática jurídica, no 
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entremeio de uma semiótica jurídica. Por essa semiótica jurídica, conceitos, ingredientes, 

ferramentas se aproximam, no entremeio de uma dogmática semiótica e de uma dogmática 

jurídica.  

Na função de interpretação, revisita-se, também, uma teoria semiótica jurídica, como 

zetética analítica aplicada e semiótica no direito, mediante o uso por outra via, a  da 

reconstrução, no exercício de uma função de interpretação por leituras semióticas, integrada 

com a função de produção do sentido. Uma interpretação lato sensu é ampliada por leituras 

semióticas, nas pegadas de Wroblewsky . Redimensionam-se o campo de abrangência, limites 

de uma semiótica jurídica e de uma hermenêutica. 

Repaginam-se, no estágio atual de reflexões, os eixos, produção do 

sentido/interpretação e semiótica jurídica/hermenêutica, em outras palavras, de uma separação 

de uma produção jurídica, reservada para uma semiótica jurídica e de uma interpretação por 

uma hermenêutica jurídica, para uma integração entre produção de sentido e interpretação por 

meio de leituras semióticas e conseqüente integração entre semiótica jurídica e hermenêutica 

jurídica. Esse uso da semiótica jurídica ocorre, pelo   viés da reconstrução. 

 Recoloca-se a utilização tradicional da semiótica jurídica, como pura aplicação, na 

qualidade de uma semiótica do direito, para o uso renovado de uma semiótica jurídica, com 

ênfase em  uma semiótica no direito, pelas facetas de reengenharia e também de reconstrução, 

com o convívio de uma semiótica do direito, pelo viés da aplicação.  

Redimensiona-se uma teoria do claro-escuro, por meio de uma revisita de uma teoria 

geral da norma jurídica e sua construção de sentido, bem como de uma teoria geral da 

interpretação por leituras semióticas, a serviço de uma teoria da decisão, pela via da 

reconstrução de uma semiótica no direito, pela função da produção do sentido e da função de 

interpretação, por meio do redesenho de uma dogmática jurídica alargada por uma semiótica 

jurídica redefinida. Recoloca-se o lugar do claro-escuro, esparso e localizado em disciplinas 

de uma dogmática jurídica estreita, teoria de recursos, de teoria da ação, para teoria geral da 

norma e teoria geral da interpretação, com vistas à decisão, em uma dogmática jurídica 

redefinida. Ainda no aspecto da produção do sentido tradicional, destinado a uma técnica 

legislativa estreita, passa-se para uma técnica legislativa alargada, como uma teoria que 

constrói categorias jurídicas. Recoloca-se o claro-escuro, como categoria jurídica de uma 

técnica legislativa redesenhada, com relação à função de produção do sentido. 

Como reflexo de revisitar uma dogmática jurídica tradicional estreita, pela função de 

produção do sentido, com o uso de uma semiótica no direito, pela faceta da reengenharia, 

recoloca-se o estatuto de linguagem como instrumento de comunicação,  para estatuto da 
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linguagem como constitutiva de seu funcionamento. Em decorrência, redefine-se o claro-

escuro, como ideal, abstrato, a ser cultuado, em contraposição ao não-claro como falha de 

língua a ser eliminado, em uma dogmática jurídica tradicional estreita, com o estatuto de 

linguagem como instrumento de comunicação , para  claro  e não-claro, que convivem em 

uma estrutura de uma  norma, como língua, guiada por estatuto de linguagem constitutiva de 

seu próprio funcionamento.Como conseqüência do redesenho de uma semiótica jurídica, 

utilizada na qualidade de zetética jurídica aplicada, recoloca-se a abstração, no sentido de 

instrumento de precisão na comunicação. Decorre daí que o claro-escuro se redefine, na 

qualidade de instrumento de precisão na comunicação, no contorno de uma norma jurídica, 

redimensionada por um modelo lingüístico empírico. 

A utilização de uma semiótica jurídica, redefinida como disciplina zetética jurídica 

analítica aplicada, pelas vias da reconstrução e da reengenharia, como semiótica no direito, 

para revisitar uma dogmática jurídica lato sensu, implica que os resultados da investigação 

são aplicados no aperfeiçoamento semiótico de técnicas de solução de conflitos de 

comportamento. Esse redesenho redunda na ressignificação do claro-escuro como técnica de 

solução de conflitos de comportamento. Sendo o clássico controle-dominação redimensionado 

para controle-regulação, como elemento da norma, pelo viés da reengenharia, em outras 

palavras, por uma norma revisitada como investigação dos instrumentos jurídicos de controle-

regulação de comportamento, reveste-se o claro-escuro na roupagem de instrumento de 

controle-regulação. O claro-escuro é controle de qualidade. 

Pela via da reengenharia, utiliza-se a semiótica jurídica, como zetética analítica 

aplicada, como uma semiótica no direito, para redesenhar o claro e o não-claro que convivem 

no interior da norma jurídica, como língua que engloba discurso, o que significa que se busca 

a significação, que se interpreta toda norma, com clareza ou com não-clareza. Pelo viés da 

reconstrução, o uso de uma semiótica no direito, para produção do sentido e interpretação, em 

um eixo integrado, interpreta-se o claro-escuro, por leituras semióticas.  

Revisitar conceitos, instrumentos semióticos de disciplina zetética jurídica aplicada, 

semiótica jurídica, na qualidade de semiótica no direito, pelas facetas da reconstrução e 

reengenharia, propicia ferramentas para interpretar, por leitura semiótica, o claro-escuro. As 

normas jurídicas, claras e não-claras, em outras palavras, são interpretadas por leituras 

semióticas, por meio de perspectivas teóricas afins que utilizem uma semiótica no direito, pela 

via da reconstrução e reengenharia, como zetética analítica aplicada, as quais redimensionam 



 

 

39 

uma dogmática jurídica lato sensu, pelas mesmas ferramentas que possam redefinir o claro-

escuro. A ressignificação do claro-escuro dá o tom de seu contorno.13
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Questões intrincadas e atuais permanecem em aberto, no palco de discussões nacionais e internacionais 
Semioticistas jurídicos levantam  questões como,  os usos da semiótica  jurídica, a função da interpretação por 
leituras semióticas, filosofia e semiótica jurídica, dentre outras, como nos Estados Unidos, em 2008 e 2009. 
Acrescentam-se questões, como juridicidade, prescritividade e semioticidade, ao lado de repensar disciplinas 
zetéticas jurídicas, como semiótica jurídica, hermenêutica, que estão sendo objeto de reflexão. E a grande vilã 
tem sido a semiótica jurídica, em razão de desacertos teóricos, de sua utilização e conseqüentes preconceitos . A 
estratégia é revisitar conceitos, teorias, disciplinas. No estágio atual de reflexão, caminhos estão sendo 
apontados, podendo ser redimensionados, no percurso, em outro momento. Com elaboração de textos para 
publicação, em andamento, a autora objetiva aprofundar as referidas questões em aberto, em uma dogmática 
jurídica redesenhada por uma revisita permanente em uma semiótica jurídica, considerando-se o direito, como 
linguagem. 
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CAPÍTULO 2. TEORIA CLÁSSICA DA CLAREZA JURÍDICA. 

 

2.1. Apresentação.    

 

No Brasil, não há, propriamente, uma doutrina da clareza jurídica. Entretanto, em 

pontos espalhados pelo exterior, em especial na Europa, uma teoria da clareza jurídica é 

construída, por uma semiótica jurídica. O tema clareza jurídica, na tradição, no Brasil, é 

teorizado, esparsamente, por dogmáticas jurídicas de cada área do direito, por exemplo, por 

uma dogmática jurídica processual, por uma dogmática jurídica penal e assim por diante. Não 

se reconhece um lugar ou uma sede conceitual para a clareza jurídica, em uma dogmática 

jurídica tradicional, brasileira. Além do mais, preconceitos advindos de dificuldades, já 

apontados, anteriormente, complicam o quadro, fazendo com que a clareza jurídica fique em 

segundo plano de preocupações, com destaque para a restrição de o tema ser considerado 

puramente lingüístico e não jurídico, nesse entendimento tradicional. 

 A construção do sentido e a interpretação da clareza jurídica são orientadas, 

predominantemente, por uma hermenêutica clássica, com influência, em especial, do 

hermeneuta clássico, Carlos Maximiliano. Por uma leitura semiótica, todavia, reconhece - se 

uma semiótica jurídica subentendida, delineada por conceitos, instrumentos de uma semiótica 

jurídica também clássica. Os tribunais brasileiros, majoritariamente, inspiram-se nessa 

perspectiva clássica. Minoritariamente, a partir da construção e interpretação de norma 

jurídica, por exemplo, como teoria geral, segundo Sampaio Ferraz e de norma decisória, 

conforme Eros Grau, o claro-escuro desloca-se para fornecer subsídios para uma teoria da 

clareza jurídica, com seu lugar redefinido, em uma teoria geral da norma, interpretação e 

decisão. 

O tema, claro-escuro, e seu lugar ou sede conceitual, delimitação, alcance, relevância, 

estão ligados, na tradição, a uma ciência do direito, em uma teoria da construção de uma 

teoria da legislação ou de uma denominada técnica legislativa e também em uma teoria da 

interpretação ou hermenêutica clássica, pulverizada em tópicos e peculiaridades de cada 

dogmática, com ênfase em determinados instrumentos, categorias e acepções. 

Reconhecem-se, no Brasil, elementos para caracterização da clareza e da não-clareza, 

de modo explícito, diluídos, principalmente, em teoria da legislação com destaque para uma 

técnica legislativa estreita, voltada para elaboração de textos jurídicos, bem como em uma 
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teoria de recursos processuais, acentuada nos denominados embargos de declaração ou ainda 

em uma teoria da sentença, em especial na fundamentação e decisão; em uma teoria da ação 

com foco em técnica redacional de peças processuais. 

O claro, implicitamente, nessa perspectiva tradicional, brasileira, é controle de 

constitucionalidade; o claro comanda o caminho de construção do sentido e de interpretações, 

com a utilização de uma hermenêutica clássica; orienta, nessa perspectiva tradicional, uma 

teoria de ordem jurídica positiva, onde a clareza é uma categoria jurídica positivada no 

discurso normativo constitucional e infraconstitucional14. 

Clareza jurídica, porém, não está alocada, restritivamente, a áreas que acentuam o 

claro, como seu foco de preocupação. A estratégia é redefinir o lugar, conceitos, instrumentos 

da clareza jurídica.  Redimensiona-se uma teoria da clareza, como controle de qualidade, que 

irradia projeções sobre uma teoria do direito, como por exemplo, uma teoria constitucional de 

controle de constitucionalidade. 

Pelo percurso de uma clareza, pulverizada, remonta-se um perfil de uma doutrina 

tradicional do claro, que motiva a reconstrução e redesenho de uma teoria da clareza jurídica, 

com seu lugar recolocado, em uma teoria geral da norma, interpretação e decisão. Com 

inspiração em uma semiótica jurídica, em uma visão internacional, a clareza jurídica passa a 

ser o coração, o elemento de controle de qualidade da construção, interpretação e decisão de 

normas jurídicas. 

Inicialmente, a trajetória de uma doutrina tradicional da clareza, dispersa, aponta para 

seu lugar, em uma teoria da legislação, como uma construção de uma norma jurídica do 

discurso legislativo, onde o claro tem relevância.  

A seguir, a construção do discurso doutrinário da clareza jurídica, distribuída nos eixos 

da produção do sentido, interpretação e decidibilidade, parte, no ângulo tradicional, de uma 

leitura semiótica de uma hermenêutica clássica, disciplina zetética jurídica, representada por 

autor que tem interesse no tema, como Carlos Maximiliano.  A jusfilósofa, Maria Helena 

Diniz, baseia-se no citado hermeneuta e dá um passo adiante, situando-se em uma transição 

entre o clássico e o renovado.  

Na seqüência, a construção do discurso doutrinário da clareza jurídica advém de 

discursos de doutrina de dogmáticas jurídicas clássicas, onde o claro-escuro se encontra 

alocado em uma dogmática jurídica penal, processual civil e penal. Complementa o quadro, 

uma construção doutrinária do claro-escuro, esparsa em discursos jurídicos de tópicos de 

                                                 
14 Ver Cândido Rangel Dinamarco. Capítulos de sentença, p. 13-15, 31. 
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dogmáticas jurídicas tradicionais, como, contratuais, imobiliários e   publicitários, pelo acento 

no claro-escuro.  

Considera-se essa amostra significativa (e não exaustiva), pelo ponto comum, isto é, a 

clareza jurídica como objeto. 

  

2.2. Teoria da legislação e clareza. 

  

  A construção do sentido, no eixo preventivo/repressivo, é objeto de uma teoria da 

legislação, do ponto de vista preventivo, a fim de evitar conflitos, e também objeto de uma 

teoria da norma jurídica, de interpretação e de decidibilidade, nos ângulos, preventivo e 

repressivo, para solucionar conflitos de condutas intersubjetivas, com justiça,  

 Uma teoria da legislação concentra-se, basicamente, em uma fase do momento 

genético ou de construção, elaboração de normas jurídicas do discurso legislativo. Uma teoria 

da produção de norma jurídica, de interpretação e de decidibilidade situa-se, em  outra fase, 

depois do referido momento, da construção e interpretação doutrinárias e decisórias. 

 Dentre as linhas de investigação de uma ciência da legislação, destaca-se a técnica de 

legislação ou técnica legislativa. Arrasta-se a questão do enquadramento ou não da citada 

técnica legislativa em uma ciência do direito ou dogmática jurídica.  Na defesa pela 

incorporação da mencionada técnica legislativa em uma dogmática jurídica, transpõe-se a 

definição só como arte ou técnica de mera redação de textos, para uma técnica legislativa 

erigida em objeto da ciência do direito. Uma técnica legislativa, nessa quadra de 

entendimento, torna-se objeto de uma dogmática jurídica, em sentido aumentado. 

 Por trás desse alargamento de conceito de técnica legislativa e conseqüente 

enquadramento, como objeto de uma dogmática jurídica, encontra-se a própria acepção da 

palavra elaboração, que passa a ser entendida em sentido elástico. Na concepção estreita de 

técnica legislativa, linha de uma teoria da legislação, como arte de técnica, elaboração 

restringe-se ao sentido de mera redação de textos legais, calcada em regras da disciplina de 

teoria da linguagem, no aspecto prescritivo, a saber, de uma gramática normativa, na 

qualidade de a arte de escrever bem ou corretamente conforme essas regras. No entanto, o 

conceito elástico de elaboração remete, em primeira mão, ao de construção, produção, 

preparação de idéias, (o que implica a utilização de categorias, na arquitetura e engenharia de 

normas legislativas) e, em seguida, direciona-se para redação, com regras de uma gramática 

normativa. Sem abandonar o núcleo originário, estreito, de elaboração como redação, a 
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técnica legislativa passa a ocupar-se, em especial, de categorias, diretrizes, ferramentas, para 

construção de normas jurídicas do discurso legislativo, no sentido alargado de elaboração. 

 No sentido estreito de técnica legislativa de uma teoria da legislação,  o sentido de 

elaboração é também stricto sensu, como redação e estilo, onde o controle de qualidade 

técnica é exercido pela clareza, encarada como clareza lingüística, na acepção de 

inteligibilidade, compreensão, concisão, simplificação, coerência e regras prescritivas de uma 

gramática normativa, em sentido restrito, para confeccionar normas jurídicas do discurso 

legislativo.  

É esse sentido estreito de técnica legislativa, de elaboração e de clareza que se 

encontra positivado, no Brasil, por normas do discurso legislativo. Nesse discurso legislativo, 

a técnica da legislação significa a arte de elaborar, presa a critérios de redação e estilo. O 

contorno do claro, como controle de qualidade técnica do direito, é prescritivo, esculpido por 

regras de uma gramática normativa que rege o estilo claro. No discurso constitucional, a 

técnica legislativa está entendida como elaboração, redação e consolidação de leis, 

remetendo-se ao discurso legislativo, para regulamentação da referida técnica legislativa.15 

 Na concepção ampla de técnica legislativa de uma teoria da legislação, onde o sentido 

de elaboração é também lato sensu, como construção, o controle de qualidade técnica é 

alcançado por uma clareza, no sentido de categoria, ferramenta e conceito, moldados por uma 

semiótica jurídica, para produção de normas jurídicas e de um ordenamento, a fim de evitar 

conflitos de condutas intersubjetivas, no ângulo preventivo, por exemplo, evitar 

inconstitucionalidade.16      

 O conteúdo e perfil de uma teoria da legislação oscilam, presos a uma redefinição da 

palavra elaboração. Em decorrência, a acepção e perfil da clareza também se movimentam de 

um claro puramente lingüístico, prescritivo, de correção de linguagem, onde o claro é critério 

restrito de redação e de estilo, como técnica de correção na confecção de normas de discurso 

legislativo, para um claro redefinido por uma semiótica jurídica, como técnica de evitar 

conflito de comportamento, na qualidade de categoria de construção do sentido de norma 

jurídica, considerando-se o direito como linguagem. O caminho é mudar o foco da ênfase, isto 

                                                 
15 Consultar Constituição Federal, 1988, em seu art. 59, parágrafo único. Ver, também, lei complementar nº 95, 
de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Dispõe sobre 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece normas para consolidação de certos atos 
normativos. Ver, ainda, Decreto 4.176 de 28 de março de 2002, que estabelece normas e diretrizes para 
elaboração, alteração, consolidação e encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos 
normativos de competência dos órgãos do poder executivo federal (art. 23, I trata da redação e da clareza). 
16 Consultar  Kildare Gonçalves Carvalho. Técnica legislativa. p. 3, 8-9, 221-224.  A técnica legislativa, segundo 
o autor, visa à elaboração das normas jurídicas legislativas, a fim de torná-las exeqüíveis e eficazes. 
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é, da clareza, só como técnica de  confecção de normas de discurso legislativo, dirigida para 

correção e estilo, para, em especial, técnica de prevenir conflito.  

A estratégia é redefinir conceitos, instrumentos, usos, em uma teoria da legislação. 

Afinal, a clareza é o alvo central de uma teoria da legislação. Uma semiótica jurídica está, 

portanto, a serviço de uma dogmática jurídica, nos aspectos, preventivo e repressivo. A 

diretriz aponta para uma parceria entre teoria do direito, com destaque, no caso, para uma 

teoria da legislação, e teorias da linguagem, por meio de uma semiótica jurídica, em especial 

por uma estilística renovada, como campo lingüístico, associada a uma gramática normativa, 

que redimensiona uma tradicional.  

 

2.3. Uma leitura semiótica do claro-escuro, em hermenêutica clássica e de transição. 

 

A construção do discurso doutrinário tradicional da clareza e da não-clareza jurídicas, 

isto é, uma produção do sentido doutrinário e uma interpretação doutrinária do claro - escuro, 

é desenvolvida, no Brasil, em uma hermenêutica clássica, representada, em especial, por 

Carlos Maximiliano, no início do século XX, com conceitos e ferramentas da época. Por uma 

leitura semiótica dessa hermenêutica tradicional, relativa aos instrumentais da construção e 

interpretação doutrinárias do claro-escuro da época, vislumbra-se uma semiótica 

subentendida, no tratamento teórico desse claro-escuro do direito.  

O problema dogmático do claro - escuro, isto é, da construção e interpretação 

doutrinária da clareza e da não-clareza jurídicas, é enfrentado pela máxima, interpretatio 

cessat in claris, há três séculos, XVIII, XIX, XX, com os instrumentais de uma hermenêutica 

de cada época. 

No século XVIII, o problema dogmático do claro-escuro é enfrentado pela referida 

máxima, interpretatio cessat in claris, isto é, a interpretação girava em torno da interpretação 

da norma jurídica legislativa, não-clara, obscura ou ambígua. No século XIX, esse era o 

mesmo entendimento de juristas brasileiros, vale dizer, uma interpretação é exposição do 

verdadeiro sentido de uma lei não-clara, obscura por defeitos de sua redação ou duvidosa com 

relação aos fatos ou silenciosa. Por conseguinte, uma interpretação não tem lugar sempre que 

a lei, em relação aos fatos sujeitos ao seu domínio, é clara e precisa (Paula Batista, Faculdade 

de Direito do Recife, citado por Carlos Maximiliano). 

Carlos Maximiliano, no início do século XX, já critica o conhecido dogma axiomático, 

dominador absoluto de juristas e da jurisprudência, que vinha se arrastando. De acordo com 

esse hermeneuta, essa afirmativa é considerada sem valor científico, em razão das idéias em 
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sua época.  Essa máxima tradicional consiste na afirmação usual de que normas jurídicas 

claras não comportam interpretação, a saber, norma jurídica legislativa não necessita de 

interpretação, pois sendo claro o texto, não se admite interpretação.. 

Para Carlos Maximiliano, interpretar é esclarecer; ou seja, dar o significado de 

vocábulo, atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; 

mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair tudo o que contém um enunciado ou 

norma jurídica, porque tudo se interpreta, inclusive o silêncio.  

Interpretar uma expressão de direito não é, simplesmente, tornar claro o respectivo 

dizer, abstratamente falando É, sobretudo, relevar o sentido concreto e apropriado para a vida 

real e para uma decisão correta, conforme o referido hermeneuta. 

A interpretação objetiva a clareza, contudo, não existe medida para determinar com 

precisão o alcance de um texto; não se dispõe, sequer, de expressões absolutamente precisas e 

lúcidas nem de definições infalíveis e completas. Embora clara a linguagem, interpreta-se o 

implícito da lei. 

No entanto, segundo Carlos Maximiliano, os domínios da hermenêutica não se 

estendem apenas aos textos defeituosos. Obscuras ou claras, deficientes ou perfeitas, 

ambíguas ou isentas de controvérsia, todos os enunciados jurídicos são suscetíveis de 

interpretação, em sua época, no século XX.  

Conforme Maximiliano, interpretam - se o claro e o obscuro. A diferença é a 

dificuldade da interpretação, que é maior na obscuridade e menor na clareza. 

Nesse entendimento, interpretar o claro significa buscar o sentido literal, o expresso na 

letra do texto, na linguagem jurídica do texto normativo. Uma das regras para esclarecer o 

sentido é o contexto sistêmico da lei. Assim, examinam-se também as leis claras, 

consideradas não defeituosas, não obscuras, não ambíguas. Lei obscura, nesse viés, é aquela 

que possui defeito, uma vez que a clareza é considerada como ideal. Logo, o critério para 

distinção entre obscuridade e clareza é a presença ou não de defeito na linguagem da norma 

jurídica. 

O conceito de clareza, para o referido hermeneuta, é relativo. Dito de outro modo, o 

que a um parece evidente, parece obscuro e dúbio a outro, por examinar o texto segundo o 

ponto de vista de cada intérprete.17   

Interpretar é a busca do claro de um sentido de uma norma jurídica. Interpretam-se o 

claro e o não-claro. Uma interpretação, por essa via, é stricto sensu, em torno do não-claro, 

                                                 
17 Consultar  Carlos Maximiliano. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 9-11, 33, 35, 37-38. 
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obscuro, vago, ambíguo, equívoco, considerados como problemas, a serem afastados.  Na 

construção do sentido do claro, o claro é entendido como um ideal a ser atingido, proveniente 

de uma concepção de língua como instrumento de comunicação. Reconhece-se a clareza 

relativa, delineada por precisão relativa. Por sua vez, o não-claro significa um defeito que 

deve ser eliminado. Esse defeito decorre da elaboração, no sentido estreito de redação da 

norma legislativa ou ainda resulta do silêncio da lei ou da dúvida dos fatos. Essa interpretação 

busca a clareza, por aspectos semânticos e pragmáticos, com critérios dos implícitos, do 

silêncio, enfatizando-se o contexto sistêmico de um ordenamento jurídico, além de reconhecer 

o sentido concreto voltado para o contexto da realidade. Em uma interpretação doutrinária, 

seu ponto de vista é o do enfoque do intérprete. 

Por uma leitura semiótica do claro-escuro, no discurso doutrinário de uma construção 

de sentido e de interpretação, com inspiração em uma hermenêutica clássica, na carona de 

Carlos Maximiliano, em sua época, o contorno da clareza é delineado, com ênfase, por 

critérios lingüísticos.  

Na produção do sentido (e de interpretação) de normas jurídicas de discursos 

legislativos (lei, contrato), decisórios (sentença, acórdão) e de instrumentos (petição inicial), 

clareza lingüística é entendida como controle de qualidade técnica, stricto sensu e lato sensu. 

No sentido estreito, clareza lingüística significa controle de qualidade técnica de elaboração, 

também em um sentido restrito, de redação e estilo, conforme regras, para escrever 

corretamente, nos moldes de uma gramática normativa, (regras do novo acordo ortográfico, 

coesão e coerência), além de diretrizes descritivas de uma estilística (estilo claro). Clareza 

lingüística, lato sensu, significa controle de qualidade técnica de elaboração, em um sentido 

alargado, no ângulo descritivo, como construção, na acepção de categoria, ferramenta e 

conceito, moldados por uma semiótica ou lingüística (estatuto da linguagem, falha na língua), 

para decidir conflitos significativos, no ângulo prescritivo. 

Maximiliano ressalta uma clareza lingüística, stricto sensu, de controle de qualidade 

técnica de elaboração, entendida como redação e estilo, inspirada no prescritivo de uma 

gramática normativa, isto é, para redigir com correção, com fundamento em regras da referida 

gramática. 

Subentende-se, nas pegadas de Maximiliano, uma clareza lingüística lato sensu,, onde 

o claro é construído, do ponto de vista descritivo, como um ideal a ser cultivado e um não-

claro como defeito a ser afastado. O claro-escuro é esculpido, com ferramentas semióticas 

tradicionais , utilizadas na época, isto é, uma acepção de uma língua  abstrata,  estatuto da 

linguagem como instrumento de comunicação, falha ou insuficiência de linguagem, a ser 
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eliminada da língua. A construção do claro-escuro, nesse entendimento clássico, é moldado, 

pragmaticamente, com contextos, lingüístico ou sistêmico e extralingüístico, como realidade, 

admitindo-se também um sentido concreto, além de outras categorias semióticas, como 

implícitos, silêncio. 

Do ponto de vista prescritivo, por sua vez, a clareza lingüística, stricto sensu, regida 

por uma gramática normativa, é construída para elaborar, no sentido de redação e estilo claro, 

a fim de escrever corretamente. Já a clareza lingüística, lato sensu, fundamentada em uma 

semiótica ou lingüística, do ângulo prescritivo, é construída para decidir conflito significativo. 

A clareza lingüística, na dimensão prescritiva, no entendimento de Carlos Maximiliano, é a 

utilizada, com destaque, no sentido estreito, além de uma prescritividade implícita, mediante o 

uso de ferramentas semióticas de uma lingüística clássica, já apontadas. 

 Essa concepção de clareza lingüística em Maximiliano é utilizada, no direito, no 

ângulo preventivo, para elaborar, no sentido estreito de estilo e redação conforme regras e 

estilo de uma gramática normativa, normas jurídicas (lei, sentença, acórdão, contrato) e 

instrumentos (petição inicial). A clareza lingüística é também usada, como ferramenta 

jurídica, para produção do sentido de normas claras e para eliminar os defeitos ou 

insuficiências de linguagem das normas não-claras, com instrumentos semióticos, como 

contexto, implícitos, silêncio, falha na língua, nas acepções de uma lingüística clássica, já 

esboçadas. 

  Na dimensão prescritiva, nos moldes de Maximiliano, a clareza lingüística do direito é 

usada, nos ângulos, preventivo e repressivo, para um contorno de norma jurídica clara, na 

acepção de norma da época, como norma império, império da lei, intenção da vontade do 

legislador e como controle dominação, a fim de solucionar conflitos de comportamento, com 

justiça. Nesse aspecto prescritivo, clareza lingüística é instrumento de controle dominação, 

como ferramenta jurídica, na tradição, na época de Maximiliano.  

 Normas claras e não-claras são interpretadas, conforme uma leitura semiótica de uma 

hermenêutica tradicional, na fala de Carlos Maximiliano. Nesse entendimento, a clareza 

lingüística é instrumento no direito, como controle de qualidade técnica, calcada em 

ferramentas semióticas clássicas, nas acepções da época. Clareza lingüística é, no direito, 

ferramenta de controle dominação, na concepção tradicional da época, para solucionar 

conflitos de comportamento.  

Ainda por trás de uma leitura semiótica de uma clássica clareza lingüística, do direito, 

uma semiótica jurídica é utilizada como uma semiótica do direito, na qualidade de pura 

aplicação. Como reflexo , clareza lingüística é ferramenta do direito, na construção e 
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interpretação de normas jurídicas. Clareza lingüística não é categoria no direito, mas sim 

instrumento do direito, como mera aplicação. Nesse sentido, não há, propriamente, uma 

clareza jurídica, mas sim uma clareza lingüística, como instrumento da construção e 

interpretação do direito. Nesse entendimento, há uma separação estanque entre teoria da 

linguagem e teoria do direito, daí a utilização de uma lingüística ou semiótica, como pura 

aplicação. Conseqüentemente, a clareza lingüística do direito, como categoria lingüística, 

configurada com instrumentais de uma época clássica,  redunda em ferramenta (e não 

categoria jurídica, constitutiva) ,   na construção e interpretação do direito. 

Não existe uma doutrina da clareza jurídica, no início do século XX. Por uma leitura 

semiótica do claro-escuro, no ângulo de uma hermenêutica tradicional, remontam-se subsídios 

de um discurso doutrinário de construção e interpretação da clareza. Nessa quadra da história, 

o perfil de uma clareza de uma teoria do direito tem o contorno em uma clareza lingüística, na 

qualidade de instrumento na construção e interpretação de normas jurídicas, calcada em 

acepções de uma lingüística também clássica. Interpretam-se normas claras e normas não-

claras, com uma clareza lingüística, semântica e pragmática, como ferramenta, construída por 

uma semiótica, utilizada como mera aplicação, isto é, uma semiótica do direito. 

 No final do século XX, na trilha da jurista, Maria Helena Diniz, em uma teoria geral 

do direito, a partir da influência de Carlos Maximiliano, um passo à frente é dado, em direção 

a uma clareza jurídica. Distinguem-se uma clareza lingüística de uma norma jurídica e uma 

clareza propriamente jurídica de uma norma jurídica. O não-claro é considerado falha ou 

insuficiência de língua em uma norma jurídica, com critérios de teoria da linguagem, bem 

como falha, proveniente de elementos jurídicos da própria norma jurídica, com critérios de 

uma teoria do direito.  

Maria Helena Diniz compartilha o entendimento de Carlos Maximiliano, no que diz 

respeito à interpretação das leis claras e obscuras. Assim como Maximiliano, a autora entende 

que, se a lei for clara, ainda assim deve ser submetida à interpretação do magistrado, apesar de 

este não encontrar dificuldades, diante dessa clareza. Por outro lado, se a lei for obscura ou 

ambígua, o juiz emprega maior manobra intelectual para interpretá-la. A diferença entre 

interpretar um claro e um não-claro é o grau de dificuldade. Desta feita, Maria Helena Diniz 

conclui que a expressão claris cessat interpretatio não apresenta qualquer aplicabilidade, já 

que ambas as leis, claras e obscuras, comportam interpretação. 

Uma obscuridade, para a jurista, implica dificultar o entendimento de uma norma 

jurídica, por motivos, como por exemplo, uma norma jurídica contém fórmula falha, por 

faltarem palavras necessárias para que se complete o sentido legal; uma norma jurídica 
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contém palavras fora do seu significado; uma norma jurídica, uma lei, apresenta imprecisões. 

Ainda, a obscuridade pode estar no conteúdo da lei, por consistir: num pensamento 

incompleto, ao qual falta um ou mais elementos necessários à configuração do tipo legal; num 

pensamento confuso, isto é, de idéias dissonantes, excluindo a harmonia que deve haver nas 

idéias componentes do pensamento legal. Uma ambigüidade, por sua vez, também torna 

difícil o entendimento da lei, uma vez que o preceito normativo possui mais de um sentido, e 

essa ambigüidade pode ser manifestada ou na letra ou no pensamento ou mesmo no teor legal. 

Maria Helena Diniz salienta que, por mais clara que seja uma norma jurídica, ela 

sempre requer interpretação. Nas pegadas de Degni, aponta que a clareza de um texto legal é 

relativa. Assim, uma mesma disposição pode ser clara em sua aplicação aos casos mais 

imediatos e duvidosos, quando se aplica a outras relações que nela possam enquadrar e às 

quais não se refere diretamente. As leis claras não devem ser entendidas só no sentido 

imediato decorrente de seus dizeres, já que possuem conteúdo mais amplo que não advém de 

suas palavras. Na fala de Larenz, daí vem a necessidade da interpretação de todas as normas, 

já que estas contêm conceitos com contornos imprecisos. 

Devido à vaguidade, ambigüidade, imperfeição, falta de terminologia técnica, má 

redação, nos textos jurídicos, o magistrado, ao aplicar uma norma jurídica ao caso concreto, 

interpreta-a, buscando seu significado, uma vez que a letra da norma permanece, mas seu 

sentido se adapta a mudanças que a evolução e o progresso provocam na vida social. 

Interpretar, destaca Maria Helena Diniz, é descobrir o sentido e alcance da norma, 

procurando a significação dos conceitos jurídicos. Interpretar é, portanto, esclarecer, explicar; 

dar o verdadeiro significado do vocábulo; extrair da norma tudo o que nela se contém, de 

modo a revelar seu sentido apropriado para a vida real e conducente a uma decisão, na carona 

de Carlos Maximiliano.18 

Uma obscuridade e uma ambigüidade tornam difícil o entendimento de uma norma 

jurídica, uma lei. Uma ambigüidade, para a autora, está associada ao preceito normativo que 

possui mais de um sentido. 

Interpretam-se o claro e o não-claro, com graus diferentes de dificuldade. Interpretar 

significa buscar uma significação clara, com uma clareza relativa, de conceitos jurídicos. O 

não-claro abarca obscuridade, vagueza, ambigüidade, imperfeição, falta de terminologia 

técnica, má redação, incompletude. Uma mesma disposição pode ser clara em uma aplicação 

e duvidosa em outra. Seu alvo é uma interpretação judicial em busca da clareza. 

                                                 
18 Consultar Maria Helena Diniz. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada,p. 145-146. 
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Para Maria Helena Diniz, o não-claro consiste em uma falha de uma norma jurídica 

Essa falha significa uma insuficiência de linguagem jurídica, como uma imprecisão 

lingüística e um conteúdo confuso, relativo à linguagem. Trata-se de uma obscuridade 

jurídica, expressa por uma falha da linguagem jurídica ou obscuridade de linguagem, com 

implicação em uma obscuridade jurídica A falha significa, também, uma insuficiência 

jurídica, como falta de um ou mais elementos da configuração do tipo legal, resultante do 

conteúdo de uma lei, em razão de incompletude do pensamento. 

 A pista do contorno do não-claro/obscuro é a falha na construção de uma norma 

jurídica. Construção é entendida, no sentido estreito, isto é, uma construção lingüística, como 

elaborar com redação, coesão, coerência e estilo claros e uma produção de uma norma 

jurídica, com insuficiência de ingredientes jurídicos de uma lei, também em sentido restrito, 

de uma norma jurídica como norma-império. Em ambos os sentidos restritos, o defeito deve 

ser corrigido. A construção do não-claro (ambíguo, por exemplo), como falha, é uma 

insuficiência de linguagem jurídica. O entendimento dessa insuficiência diz respeito a 

critérios lingüísticos e de uma gramática normativa, em uma teoria da linguagem, bem como a 

critérios normativos jurídicos, em uma teoria do direito. Nessa acepção, estão separadas teoria 

da linguagem e teoria do direito. 

Segundo Maria Helena Diniz, por uma leitura semiótica, a clareza lingüística, stricto 

sensu, de uma norma jurídica, com critérios de uma gramática normativa e de estilística, é 

construída para elaborar, no sentido estreito de redação e estilo claro, corretamente, uma 

norma jurídica. No sentido lato sensu, clareza lingüística de uma norma jurídica, por uma 

lingüística ou semiótica subentendida, é construída para decidir conflito significativo de 

normas jurídicas (contexto, desambigüização).  

 A clareza lingüística é usada, como ferramenta jurídica, para produção do sentido de 

normas claras e para eliminar os defeitos ou insuficiências de linguagem das normas não-

claras, com instrumentos semióticos, como falha de linguagem na norma , a ser eliminada. 

Sendo a pista da configuração do não-claro lingüístico uma falha da linguagem jurídica de 

uma norma, deve ser eliminada. Parte de uma concepção de língua como instrumento de 

comunicação. 

 Uma clareza jurídica, em uma linguagem jurídica de uma norma jurídica, é construída 

por critérios e traços, tipicamente, normativos lingüísticos e critérios normativos, distintivos, 

jurídicos. 

Interpretam-se normas claras e normas não-claras, com a clareza de uma linguagem 

jurídica, construída por uma clareza jurídica. Essa clareza jurídica é construída por uma 
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clareza lingüística, mediante critérios lingüísticos, semânticos e pragmáticos, como 

ferramenta, produzida por uma semiótica, no sentido estreito, utilizada como mera aplicação, 

isto é, uma semiótica do direito. Uma clareza jurídica é também construída com critérios 

jurídicos de uma teoria do direito, no sentido restrito, com a acepção estreita de norma 

jurídica, como norma- dominação, com império do contexto da lei.  

No ângulo da construção e do ponto de vista clássico, permanece, de um lado, uma 

clareza, no aspecto prescritivo de uma teoria do direito, estreita, como controle-dominação. 

De outro lado, na dimensão descritiva, continuam a construção de uma clareza lingüística, 

como ferramenta, no sentido de aplicação, na qualidade de uma semiótica do direito, sentido 

estreito de elaboração como redação, construção com instrumentais estreitos ,  como não-

claro como defeito, a ser eliminado. Chama-se a atenção para um não – claro, como falha, no 

sentido de insuficiência de uma linguagem jurídica de uma norma jurídica, ao lado de uma 

falha como insuficiência de uma linguagem semiótica. 

Desperta - se para redimensionar a construção de clareza jurídica, mediante a 

produção de acepções e ferramentas semióticas jurídicas , a saber, teoria da linguagem e 

teoria do direito, semioticidade e juridicidade, falha como insuficiência de língua e de norma 

jurídica, estatuto da linguagem, clareza jurídica e lingüística, clareza jurídica como ferramenta 

e como categoria. 

Desponta-se para a construção de uma clareza jurídica, como clareza de linguagem 

jurídica, configurada com critérios jurídicos, associados a uma clareza lingüística. 

Caracteriza-se uma transição , do clássico ao renovado. 

Chamando-se a atenção para a construção de uma clareza jurídica, como clareza de 

linguagem jurídica, configurada com critérios jurídicos, associados a uma clareza lingüística, 

caracteriza-se uma transição entre o clássico e o renovado 

A estratégia é redefinir, por uma semiótica jurídica, utilizada como semiótica no 

direito, pelas vias da reconstrução e engenharia, a construção e interpretação de uma clareza 

jurídica, por leitura semiótica, considerando-se o direito como linguagem. 

 

2.4. Uma amostragem do claro-escuro em dogmática jurídica, tradição e transição. 

 

Por uma leitura semiótica, a construção do discurso doutrinário da clareza jurídica, nos 

eixos da produção do sentido, interpretação e decidibilidade, é inspirada, no ângulo 

tradicional, em uma hermenêutica clássica, brasileira, disciplina zetética jurídica da época 

clássica, com influência de Carlos Maximiliano, além de Maria Helena Diniz. Na construção 
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do claro-escuro, o eixo, clareza lingüística do direito/clareza jurídica, permeia o discurso 

doutrinário, em dogmáticas jurídicas tradicionais. Na interpretação do claro-escuro, 

disseminada em dogmáticas jurídicas clássicas, respinga-se a influência da tradicional 

máxima in claris cessat interpretatio, da época dos séculos XVIII e XIX, mediante  

instrumentais de construção de sentido, predominantemente da época do século XX.  Na 

teoria clássica, brasileira, do claro-escuro, há avanços, que representam uma transição para 

uma teoria renovada do claro-escuro, a partir de discursos doutrinários, nacionais e 

internacionais.  

A construção do discurso doutrinário clássico da clareza jurídica, no final do século 

XX e início do século XXI, no Brasil, prende-se, predominantemente, aos discursos de 

doutrina de dogmáticas jurídicas clássicas, espalhadas, onde o claro-escuro se encontra 

alocado, em especial, em lugares específicos (construção em teoria de recursos, como 

embargos de declaração, teoria da sentença, além de construção de instrumentais, como 

petição inicial, pedido de explicações) que acentuam o claro-escuro, com destaque em uma 

dogmática jurídica penal, processual civil e processual penal. Uma amostragem significativa, 

pelo ponto comum, isto é, o acento no claro-escuro, conduziu a uma seleção de doutrinadores, 

representativos de dogmáticas jurídicas esparsas, nesse enfoque, do porte de Luís Eduardo 

Simardi Fernandes, Humberto Theodoro Júnior, além de Teresa Arruda Alvim Wambier, que 

representa um avanço, na dogmática jurídica processual civil; Júlio Fabbrini Mirabete, Renato 

N. Fabbrini, Guilherme de Souza Nucci, na dogmática jurídica, penal e processual penal. 

Acentua-se, de um modo geral, no discurso doutrinário dos referidos juristas, a 

interpretação do não-claro, como reflexo da tradicional máxima, interpretatio cessat in claris. 

O claro dispensa interpretação. Como conseqüência do entendimento de uma clareza 

lingüística de uma norma jurídica, como norma-império, a clareza lingüística, do direito, está 

positivada pelo discurso legislativo, com essa perspectiva, daí uma clareza lingüística da 

norma jurídica, como controle-dominação. 

 Na dogmática jurídica processual civil, na fala de Luís Eduardo Simardi Fernandes, o 

não-claro, como obscuridade, encontra-se positivada na legislação brasileira, como uma das 

hipóteses de cabimento de embargos de declaração, ao lado da contradição e da omissão, 

sobre ponto a respeito do qual se pronuncia o juiz.19  

                                                 
19 Consultar o Código de processo civil, artigo 535. 
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O não-claro, como dúvida, apresenta, por esse viés, caráter subjetivo e é conseqüência 

de obscuridades ou contradições existentes no pronunciamento judicial, na carona de juristas 

como Barbosa Moreira, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Sérgio Bermudes.20 

Ocorre não-clareza, como obscuridade, de acordo com o citado autor, quando não é 

possível compreender, total ou parcialmente, o que quis afirmar ou decidir o julgador. Dito de 

outro modo, a idéia de que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, 

impedindo que se compreenda com exatidão seu integral conteúdo. Para Sérgio Bermudes, 

uma decisão obscura é aquela de sentido ininteligível, que se presta a diferentes 

interpretações. Para Moacyr Amaral Santos, nas palavras de Bermudes,  ocorre obscuridade 

sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil de alcançar a verdadeira 

inteligência ou exata interpretação. E, para Arakén de Assis, também nos termos de 

Bermudes, a causa da obscuridade de uma norma jurídica consiste na dificuldade da 

elaboração do pensamento ou na sua expressão. O critério para acepção do não-claro, como 

insuficiência de linguagem, é o da elaboração, no sentido estreito de redação. 

Uma obscuridade de uma decisão, como vício, decorre da utilização de linguagem 

inapropriada, às vezes arcaica ou pouco usual, com frases soltas, sem sentido, que dificulte a 

compreensão. Resulta ainda da existência de ambigüidade, fruto do emprego de vocábulos 

que exprimam mais de uma idéia.  

O juiz, ao conhecer os embargos de declaração, clareia a decisão que já proferiu, ou 

seja, por conta do vício, no caso de obscuridade, cuida de melhor organizar o raciocínio ou 

reescrevê-la de modo mais simples e de torná-la mais facilmente compreensível. Uma 

obscuridade apresenta, como efeitos, os discutíveis denominados infringentes e modificativos, 

que não são objeto, nessa reflexão.21 

Obscuridade é configurada como vício, a ser afastado. As tentativas de conceitos do 

claro e do não-claro circulam em torno de sinônimos e antônimos. Clareza e obscuridade se 

                                                 
20Ver Luís Eduardo Simardi Fernandes, Embargos de declaração, p.45-47. A lei 8.950/94 trouxe à disciplina 
legal dos embargos de declaração a exclusão da hipótese da dúvida, como hipótese de cabimento do recurso. A 
doutrina amplia o uso de embargos de declaração, que possam permitir até dúvida, segundo Jean Menezes de 
Aguiar, nas palavras do autor, acima referido. De outra parte, porém, a lei 9099/95, que dispõe sobre os juizados 
especiais cíveis e criminais, prevê, em seus artigos 48 e 83, a possibilidade de oposição dos embargos de 
declaração contra suas sentenças ou seus acórdãos. O legislador fez constar entre as hipóteses de cabimento dos 
embargos de declaração, além da obscuridade, da contradição, da omissão, também a dúvida, que, quase um ano 
antes, havia sido excluída do Código de Processo Civil. Os que defendem a exclusão da dúvida, com apoio na 
doutrina, alegam que a mesma não deveria constar do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que ela é 
conseqüência da obscuridade ou da contradição.  
 
21Ver Luís Eduardo Simardi Fernandes. Embargos de declaração, p.45-47, 90-93, 160-161, 183-186. 
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restringem à técnica de elaboração, no sentido estreito de redação, presas a regras de uma 

gramática normativa, como a arte de escrever bem.  

Em uma visão de uma dogmática jurídica estreita, o não-claro, como obscuro,  é um 

problema de insuficiência lingüística, a ser retirado de um ordenamento jurídico. Como falha, 

é calcada em uma acepção de língua como instrumento de comunicação. Com uma 

perspectiva de norma - império, a ênfase no império do contexto da lei, e de clareza como 

regulação, o critério é estar ou não previsto no discurso legislativo ingrediente casuístico que 

abarque o não-claro, como no caso da hipótese de dúvida . Retirar ou não da lei, inserir ou não 

na lei ou, se após retirar, mesmo assim se é possível seu cabimento. Uma clareza está 

delineada com os traços de inteligibilidade e simplicidade de uma linguagem jurídica. Trata-

se de uma clareza lingüística do direito. O não-claro e suas facetas, como obscuro, ambíguo e 

dúvida, estão agasalhados por um mesmo manto lingüístico, como insuficiência de 

linguagem, em uma dogmática jurídica, processual civil. 

Para Humberto Theodoro Júnior, uma norma jurídica (sentença) clara é a que se 

apresenta inteligível e insuscetível de interpretações não-claras, isto é, ambíguas ou 

equívocas, o que significa um emprego de linguagem simples, em bom vernáculo, 

aproveitando, quando for o caso, a palavra técnica do vocabulário jurídico. A clareza de uma 

norma jurídica é no sentido de clareza lingüística, com critérios de redação de uma gramática 

normativa e de elementos estilísticos.  O não-claro apresenta, em especial, as facetas de 

ambigüidade e de equivocidade  

Com respingo da máxima claris cessat interpretatio, segundo o referido jurista, 

interpreta-se o não-claro e não se interpreta o claro.22  

Nas pegadas de Teresa Arruda Alvim Wambier, abre-se caminho para um desvio de 

perspectiva do claro-escuro. O não-claro (obscuridade) deixa de ser insuficiência de 

linguagem ou falha de norma jurídica para passar a ser fundamentação vinculada em 

embargos de declaração. A fundamentação, uma das características do processo 

                                                 
22 Consultar Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil, p. 463-464 . Conforme o jurista, 
clareza é condição formal da sentença, para evitar ambigüidades e incertezas . Clareza é exigência lógica e 
requisito básico para sentença e acórdão.. Quando a sentença se apresentar totalmente ininteligível por absoluta 
falta de clareza, a decisão se torna ineficaz e rescindível Clareza é condição formal de uma decisão.  A ausência 
de clareza gera efeitos. Há graus de não-clareza, o que significa que um grau menor tem o efeito de ensejar 
embargo de declaração e um grau máximo provoca o efeito da perda da eficácia, nulidade e conseqüente rescisão 
da decisão. A clareza está ligada à eficácia de uma decisão. Uma decisão clara é eficaz e uma decisão não-clara é 
ineficaz. O tema, clareza e eficácia e também eficiência, é objeto de reflexão, que a autora está desenvolvendo, 
para publicações. 
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contemporâneo, é um princípio constitucional, calcado no devido processo legal, 

representando uma garantia, inerente ao estado de direito.  

Nas palavras da referida jurista, a instabilidade e complexidade das sociedades 

contemporâneas conduzem à necessidade de que os conceitos de uma dogmática jurídica 

adquiram elevado grau de abstração. O aumento de incertezas gera aumento de grau de 

abstrações. 

Os conceitos jurídicos, como o caso do conceito de clareza jurídica, desempenham o 

papel de critério para atuação concreta do Estado. O alto grau de abstração dos conceitos gera 

perda de funcionalidade, isto é, os conceitos deixam de desempenhar adequadamente o papel 

do referido critério de atuação concreta, uma vez que sua formulação aberta não resolve 

problemas que ampliam o arbítrio. 

Essa abstração, por uma parte, dá à dogmática jurídica certa liberdade e, por outra 

parte, pode provocar um distanciamento da realidade. Regras podem tornar-se inoperantes, 

como por exemplo, não se interpreta o claro. 

A clareza enfrenta problemas, por ser conceito abstrato e de formulação aberta, por 

desempenhar o papel de critério para atuação concreta do Estado Esse papel encontra-se 

desgastado pela perda de funcionalidade e por suas regras que se tornam inoperantes, em 

razão da dinâmica do tempo.  

A motivação de decisões judiciais reclama do julgador explicitação fundamentada no 

tocante aos temas suscitados. É insuficiente a simples afirmação de inexistir, por exemplo, 

obscuridade, em decisões de embargos de declaração, acarretando o efeito da pena de 

nulidade. A obscuridade, na carona da citada jurista,  é fundamentação vinculada nos 

embargos de declaração.23  

A clareza jurídica, como fundamentação vinculada, é elevada a princípio 

constitucional do devido processo legal e inerente ao estado de direito. Clareza jurídica , - não 

como falha da norma e não como clareza lingüística do direito ou clareza de linguagem 

jurídica - ,  é recolocada como  valor, princípio constitucional. Há um avanço na construção 

do discurso doutrinário, tradicional, no sentido de sinalizar para a construção de uma clareza 

jurídica, como categoria, com o estatuto de valor, princípio. 

  Em uma dogmática jurídica processual penal, tradicional, em conformidade com o 

jurista, Júlio Fabbrini Mirabete, a não-clareza encontra-se configurada, como ambigüidade e 

obscuridade de decisões, com positivação de ambas, como hipóteses de embargo de 

                                                 
23 Teresa Arruda Alvim Wambier. Omissão judicial e embargos de declaração, p.11-12, 63, 400. 
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declaração, ao contrário da dogmática processual civil que entende que a ambigüidade está 

inserida na obscuridade.24 

Para o jurista, Guilherme de Souza Nucci, a não-clareza, na faceta de  ambigüidade, 

significa duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança. 

O não-claro, como obscuridade, significa o que é difícil de entender, gerando confusão e 

ininteligência no receptor da mensagem. No julgado, evidencia-se a utilização de frases e 

termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-

lhe o sentido e o conteúdo.25  

A ausência de contorno do claro e do não-claro e o critério lingüístico para delinear 

seu perfil, em especial o aspecto prescritivo de uma gramática normativa, dão o tom de uma 

dogmática jurídica estreita, no campo processual penal. Circulam elementos do não-claro 

pelas áreas, ou seja, em processual penal, acentua-se a ambigüidade, ao lado da obscuridade. 

Nos juizados especiais, é a vez da dúvida. Em processo civil, a dúvida é retirada por lei, mas a 

doutrina continua a admiti-la. O critério é o uso contextual do discurso legislativo e o campo 

semântico do não-claro é disputado na positivação da clareza e não-clareza.  Obscuridade está 

ligada a não inteligibilidade e ambigüidade ao duplo sentido. A clareza lingüística de uma 

norma jurídica, como norma, considerada império da lei, exerce controle-dominação. 

 No discurso doutrinário, em uma dogmática jurídica penal, destaca-se, em especial, a 

construção da clareza lingüística do direito, como elaboração do instrumento, denominado 

pedido de explicações, com vistas a desfazer o não-claro, como ambigüidade.  

O pedido de explicações, na área penal, é uma medida preparatória e facultativa para o 

oferecimento da queixa, quando, em virtude dos termos empregados, ou do sentido das frases, 

não se mostra clara a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, causando dúvida quanto ao 

significado da manifestação do autor, ou mesmo para verificar a que pessoa é dirigida a 

ofensa. Cabe, assim, nas ofensas equívocas e não quando são claras as imputações caluniosas, 

difamatórias ou injuriosas. O não-claro encontra-se positivado no discurso legislativo penal.26  

Por meio de pedido de explicações, busca-se a clareza de ambigüidade ou uma 

desambigüização ou um desfazer de equivocidade ou dubiedade.27  

                                                 
24 Júlio Fabbrini Mirabete. Código de processo penal interpretado, p. 1.600, 1605. Ver art. 619 CPP. 
25 Guilherme de Souza Nucci. Código de processo penal comentado, p. 618-619. 
26 Dispõe o art. 144 CP: Se, de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se 
julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá 
satisfatórias , responde pela ofensa. 
27 O efeito é o de viabilizar um exercício futuro de ação penal condenatória. É o que se depreende de discurso 
decisório do STF. O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar 
a ação penal principal, atendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, 
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O objetivo é o de afastar dúvida sobre o verdadeiro sentido dos enunciados ou 

alusões.28  A obscuridade e equivocidade são causas do pedido de esclarecimento.29  

O pedido de explicações em juízo acha-se, instrumentalmente, vinculado à 

necessidade de esclarecer situações, enunciados ou expressões escritas ou verbais, 

caracterizados por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ambigüidade, equivocidade 

e dubiedade são pressupostos do pedido de explicações ou esclarecimentos.30 Ambigüidade, 

dubiedade e equivocidade estão também positivadas , como pressupostos de pedido de 

esclarecimentos, no discurso legislativo, pertinente à   imprensa.31   

 No discurso doutrinário do claro-escuro, em uma dogmática jurídica penal, tradicional, 

o objeto é a construção de uma clareza jurídica, do ponto de vista estreito.   O não-claro, como 

vício da linguagem jurídica ou insuficiência da norma, na qualidade de ambigüidade, dúvida, 

diz respeito à tipicidade normativa, à intenção de caluniar, difamar, injuriar, como controle 

dominação. Reconhece-se, também, o não-claro lingüístico, como insuficiência de linguagem 

(vocabulário, semântica), nos aspectos de ambigüidade e dúvida. O não-claro tradicional, 

como insuficiência da norma e da linguagem , deve ser eliminado, por desambigüização, com 

critérios de uma clareza lingüística do direito e de uma clareza, identificada, como jurídica, 

nos termos de uma juridicidade do discurso legislativo, na acepção de uma norma jurídica 

império, como controle- dominação.  Uma clareza lingüística do direito está a serviço de uma 

clareza jurídica, no sentido estreito. Esse discurso doutrinário do claro-escuro aproxima-se do 

                                                                                                                                                         
tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade, a fim 
de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória (RT 694/412). 
28 É o que se vislumbra ,  na jurisprudência do TACRSP ) .No oferecimento de queixa-crime, visando à apuração 
de crime contra a honra, o pedido de explicações, de natureza meramente instrumental, traduz faculdade 
concedida àquele que se julga ofendido em sua honra, com o objetivo único de dissipar dúvida sobre o 
verdadeiro sentido das frases, referências, ou alusões feitas, não sendo condição de procedibilidade da ação penal 
privada, não suspendendo o prazo decadencial de seis meses para o seu oferecimento (RT 752/611). 
29 Ver jurisprudência do TJSP. Para constituir crime contra a honra devem os fatos que o configurariam ser 
sempre claros e positivos. Sua obscuridade ou equivocidade obrigam a prévio pedido de esclarecimento. (RT 
594/299). 
30 Ver Júlio Fabbrini Mirabete, Renato N.Fabbrini. Código penal interpretado, p. 1161-1163. Ausentes esses 
pressupostos, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível. A 
interpelação judicial, por destinar-se exclusivamente ao esclarecimento de situações dúbias ou equívocas, não se 
presta, quando ausente qualquer ambigüidade no discurso ofensivo, à obtenção de provas penais pertinentes à 
definição da autoria do fato delituoso. O pedido de explicações em juízo não se justifica quando o interpelante 
não tem dúvida alguma sobre o caráter moralmente ofensivo das imputações que lhe foram dirigidas pelo 
suposto ofensor (RT 709/401). TACRSP: Somente em casos de equivocidade é que a lei permite à pessoa que se 
julga ofendida pedir sejam dadas explicações em juízo. Se a referência ou alusão considerada ofensiva não se 
reveste de forma dubitativa ou equívoca, não se vislumbrando o emprego de palavras de duplo sentido, 
evidentemente a convocação judicial do suposto infrator da lei, além de desnecessária, é injustificável. 
(RJDTACRIM 1.145). 
31 Ver art. 25 da Lei 5250, de 9/2/67, lei de imprensa. Consultar Júlio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. 
Código penal interpretado, p. 1161-1163.  
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pensamento de Maria Helena Diniz, já apresentado anteriormente. A preocupação é 

interpretar-se o não-claro, com tais instrumentos clássicos de construção. 

 

2.5. Casos e avanço na construção doutrinária da produção/interpretação do claro-

escuro.  

  

Na elaboração de normas jurídicas (como as contratuais), no sentido de construção de 

sentido (além do sentido estreito de mera redação), na pista de uma semiótica subentendida, o 

claro-escuro é produzido por concepções e ferramentas lingüísticas, em doutrina dogmática 

jurídica. Representa um avanço, pois estende da delimitação usual de elaboração, como 

redação, para elaboração como construção. E na construção, redefinem-se categorias e 

ferramentas. Implicações surgem desse deslocamento. 

 O não-claro, não mais como defeito a ser afastado, passa a conviver com o claro, 

como elemento da língua ou de uma norma jurídica. Não se evita o não-claro, na faceta de 

ambíguo, por exemplo. Não se desfaz o não-claro/ambíguo, por uma desambigüização, mas 

sim, explora-se a ambigüidade. O não-claro não é eliminado de um sistema, por não ser 

defeito da língua, mas sim elemento integrante do sistema. Representa um avanço na 

construção do discurso doutrinário do claro–escuro. 

Na construção do discurso doutrinário do claro-escuro, tradicionalmente, o não-claro é 

afastado, como vício, na qualidade de regra. Recoloca-se a regra, isto é, o não-claro é 

constitutivo do  sistema, convivendo com o claro.  Com o critério da intenção, passa-se a 

eliminar o não-claro/ambíguo, mediante certas condições. É um avanço, na construção do 

discurso doutrinário do claro-escuro, esparsa em discursos jurídicos de tópicos de dogmáticas 

jurídicas tradicionais, como normas jurídicas contratuais, imobiliárias e publicitárias.  E é uma 

transição para a construção doutrinária do claro-escuro, no sentido de que o não- claro 

convive com o claro. Discurso doutrinário de claro-escuro publicitário assinala essa visão.  32  

Na elaboração, no sentido de redação e estilo, de discursos dos contratos imobiliários, 

clareza lingüística, textual, significa simplificação, precisão, concisão (não excessiva), 

linguagem direta,  em oposição a uma linguagem , com extensão que cause confusão .Por uma 

redação, com um estilo não-claro, intencional, da malícia à enganosidade, uma norma 

                                                 
32 Consultar Judith Martins Costa.  A ambigüidade das peças publicitárias e os princípios do Código de defesa do 
consumidor. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, p. 112-130. 
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jurídica, o contrato, é elaborada com as denominadas cláusulas-armadilhas. O mesmo ocorre 

com normas jurídicas contratuais de consumo. 33 

O estilo não-claro, como a concisão excessiva e a extensão confusa, é usado, com 

malícia.34 

Dito de outra forma, na elaboração, como redação, de normas jurídicas de contratos de 

incorporações imobiliárias, existem cláusulas, redigidas, propositadamente confusas ou 

omissas, denominadas cláusulas-armadilhas, provenientes de excesso de malícia.35 Na área de 

publicidade, também se reprime a prática de se anunciar um tipo de construção e se construir 

tipo diferente.36 

Há um passo a mais, no discurso doutrinário da clareza lingüística do direito. O claro-

escuro é moldado, nos aspectos, sintático, semântico e pragmático, por uma teoria da 

linguagem, pela estilística, uma das áreas de uma lingüística, com noções e ferramentas 

semióticas, estilísticas. O ingrediente, intencionalidade, está no centro de uma clareza 

lingüística. Desperta – se para uma clareza pragmática em uma teoria da linguagem.  

                                                 
33 Lei nº 11.785 de 22 de setembro de 2008: Novo regramento ao art. 54 do CDC altera o parágrafo 3º do art. 54 
da Lei n. 8078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para definir tamanho mínimo da 
fonte em contratos de adesão, que passa a vigorar com a seguinte redação: §  3º - Os contratos de adesão escritos 
serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior 
ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.Esse dispositivo tem a finalidade precípua 
de reforçar a proteção ao consumidor, minimizando, ao menos, a ocorrência de cláusulas abusivas relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços (art.51). Comparando a redação do § 3º, antes e depois da lei em comento, 
verifica-se que, antes do novo diploma, o CDC, presumindo respeito ao consumidor, apenas exigia que os 
contratos de adesão fossem redigidos em termos claros e com caracteres legíveis, não determinando, 
expressamente, o tamanho da fonte a ser utilizada, como preceitua essa lei, que impôs, como padrão, o uso de 
fonte 12 (doze). A cláusula que não se enquadrar nesses parâmetros será considerada abusiva e, 
conseqüentemente, nula de pleno direito (art. 51, CDC). 
Para evitar cláusula-armadilha, na proteção dos consumidores em suas relações de consumo, em nome da 
eficiência, até o tamanho de letras é motivo de positivação, cujo desrespeito acarreta nulidade, por ser 
considerada cláusula abusiva. Os consumidores podem pedir a substituição de palavras expressas no contrato que 
não entendam o conteúdo, o que pode conduzir a uma interpretação judicial a seu favor. 
34 Ver J. Nascimento Franco. A obrigação de clareza nos contratos imobiliários. Revista dos advogados, p. 40-
43. Quanto à simplificação admissível, a Lei nº 7.433, de 1985, e o Decreto nº 93.240, de 1986, que a 
regulamentou, dispensam o tabelião de consignar nas escrituras públicas apenas a descrição e caracterização dos 
imóveis urbanos, desde que esses elementos constem de certidão do Registro de Imóveis. Mais do que isso não é 
razoável omitir nos instrumentos públicos, tampouco nos instrumentos particulares.  
35 Em um estudo sobre a técnica de elaboração das chamadas cláusulas-armadilhas, o desembargador Francisco 
Cesar Pinheiro Rodrigues, do Tribunal de Justiça de São Paulo (Revista dos Tribunais, 640/246), salienta que, a 
respeito da redação de tais cláusulas contratuais, as remissões a outras cláusulas podem não ser falta de 
habilidade, mas excesso de malícia. Se quem redigiu o contrato quer fazer com que o outro caia em alguma 
armadilha jurídica ou a apresenta no fim de uma cláusula longa, ou a arma em forma de conjugação de cláusulas, 
com remissão. Se conseguir uma segunda remissão, é quase certo que tal armadilha só é percebida após 
consumar o prejuízo, já que é hábito de muitos assinar primeiro e ler depois.  
36 Nesse sentido, cita-se acórdão da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou 
um incorporador por ter anunciado a venda de apartamento num edifício apart-hotel, mas construído um edifício 
comum. O incorporador apresentou uma defesa baseada no contrato que, ao contrário da publicidade, foi 
redigido no sentido de disfarçar o tipo do edifício, o que fez com que a diferença entre a publicidade e o contrato 
de incorporação e venda passasse despercebida ao comprador. (Revista dos Tribunais, 618/161). 
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Na construção doutrinária, clássica, da clareza lingüística do direito, o não-claro é 

afastado do sistema. Uma norma jurídica não-clara, lingüisticamente, é eliminada do 

ordenamento jurídico. Nesse entendimento de norma jurídica contratual, imobiliária, o não-

claro é afastado, quando for construído, com intencionalidade, da malícia para a 

enganosidade. Significa que o não-claro lingüístico do direito, mesmo o construído com 

malícia, não é eliminado, é constitutivo do sistema, com a ressalva de não provocar engano. 

É essa clareza lingüística do direito, que se encontra no discurso legislativo, 

contratual, mobiliário.37   

Representa uma transição na construção doutrinária do claro-escuro no direito. 

Caminha-se para o não-claro que convive com o claro, no sistema,  onde não há regra nem 

exceção. 

Retomando, no discurso doutrinário da clareza lingüística do direito, a partir de uma 

leitura semiótica da clareza em normas jurídicas contratuais, imobiliárias, na elaboração, no 

sentido de redação e estilo, o claro-escuro é moldado, nos aspectos, sintático, semântico e 

pragmático, pela área semiótica, estilística, explorando-se o ingrediente lingüístico, 

pragmático, a intencionalidade.  

O claro-escuro lingüístico do direito está associado à redação de normas jurídicas, 

claras e não-claras, com acepções e instrumentos semióticos, estilísticos. Uma teoria da 

linguagem, pela área lingüística, a estilística, está a serviço de uma teoria do direito, isto é, 

uma teoria alargada da legislação. Desperta – se para uma clareza lingüística, pragmática, do 

direito, pelo percurso de uma estilística, como ferramenta de uma semiótica aplicada ao 

direito, na função de semiótica do direito, mediante utilização de uma semiótica, como mera 

aplicação. Tradicionalmente, uma norma jurídica, não-clara, elaborada com desrespeito a 

normas lingüísticas, estilísticas , associadas a regras gramaticais de uma gramática normativa, 

é retirada do ordenamento. Por esse avanço, norma não-clara é afastada, pela intenção de 

                                                 
37 A lei nº 4.591/94 atentou para a obrigação de clareza contratual , que se consagrou nos artigos 36, 46 e 
seguintes do Código de proteção e defesa do consumidor. Uma das preocupações da legislação imobiliária é a de 
impor ao incorporador o dever de informar e esclarecer aos adquirentes das unidades do futuro edifício os 
detalhes relacionados com a construção, os contratos e demais documentos, por meio dos quais as pessoas 
aderem ao empreendimento. O contrato, celebrado com os interessados na aquisição de edifício em construção, 
deve consignar determinados ingredientes. Todavia, desses elementos, alguns podem passar despercebidos, se 
não forem lançados no contrato com a devida clareza. O incorporador deve estabelecer cláusula insuscetível de 
dúvida, sob a pena de estas correrem por sua conta. Observa-se a necessidade de não-dúvida, isto é, a clareza 
textual. A razão é que, de maneira geral, os adquirentes desconhecem a complexidade do negócio imobiliário, ao 
contrário do incorporador, que sempre é empresa especializada. Entre os deveres, está o de elaborar documentos 
claros e precisos sobre os pontos mais importantes, relativos aos preços e custos que os adquirentes devem 
suportar. 
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engano, o que implica o não-afastamento de normas não-claras, mesmo se elaboradas, sem 

obedecer a normas estilísticas e gramaticais. 

Na tradição, há, no direito, uma utilização, não apropriada, de teoria da linguagem, de 

uma semiótica, como construção e engenharia de normas jurídicas claras, de uma clareza 

lingüística do direito, nesse entendimento clássico.  

Partindo de construção, no sentido estreito de elaboração, como redação, de normas 

jurídicas claras e não-claras, uma semiótica , nessa perspectiva clássica, é usada, no sentido 

delimitado de uma  estilística, com noções e ferramentas desse campo, associada a regras de 

uma gramática normativa, a serviço de uma dogmática jurídica, em especial, de uma teoria da 

legislação. Utiliza-se essa semiótica, para construção de normas jurídicas claras e não-claras, 

no sentido estreito de elaboração, como redação, em uma teoria da legislação. No sentido 

mais abrangente de construção, como produção de normas e de normas claras, com 

categorias, noções e instrumentais semióticos, nos aspectos sintáticos, semânticos e 

pragmáticos, há rudimentos, na tradição, em especial, ingredientes pragmáticos, como 

desambigüização, contexto, intencionalidade, dentre outros. Em uma teoria da construção, 

interpretação e decisão, utiliza-se uma semiótica, no sentido mais abrangente de construção, 

de engenharia, por meio de noções e ferramentas de uma lingüística tradicional. No entanto, 

predomina, em uma teoria da construção e interpretação, uma visão de construção como 

elaboração, no sentido estreito de redação e estilo, o que implica a utilização no direito de 

elementos de uma semiótica, como estilística, ligada, ainda, a uma gramática normativa.  

Na construção do discurso doutrinário do claro-escuro do direito, há mais um passo à 

frente de uma doutrina tradicional. A semiótica é utilizada na construção, na acepção alargada 

no sentido de engenharia, da clareza lingüística do direito. Não se desfaz o não-claro, como 

ambíguo, por desambiguização. O não-claro, ambíguo, é estruturante do sistema. Normas 

não-claras, ambíguas, são constitutivas de um ordenamento jurídico. Continua, entretanto, a 

idéia de o não-claro ser afastado, como exceção, isto é, na hipótese de equivocidade, 

resultante do ambíguo. Se do ambíguo decorrer equívoco, o não-claro, como ambíguo, é 

eliminado do sistema, por desambigüização, instrumental semiótico, pragmático. A clareza 

lingüística do direito é pragmática, construída, como engenharia, por ferramentas semióticas, 

pragmáticas, desambigüização, intencionalidade, equivocidade. A semiótica é utilizada como 

construção, engenharia. É um avanço. Ao mesmo tempo, é transição porque as ferramentas 

semióticas são usadas, a fim de configurar o não-claro como constitutivo do ordenamento, na 

qualidade de exceção. 
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Apesar do avanço na concepção de clareza lingüística do direito, por uma teoria da 

linguagem, não se pode dizer a mesma coisa, em uma teoria do direito, dissociada de uma 

teoria da linguagem, ainda na construção do discurso doutrinário de claro-escuro de normas 

jurídicas contratuais, publicitárias. 

O claro-escuro lingüístico do direito é construído por elementos semióticos, 

pragmáticos, como a desambigüização. É um avanço.  No entanto, o claro-escuro, em uma 

teoria do direito, continua como instrumento de  controle de  condutas de mercado, no sentido 

de controle-dominação, em face de noção de norma jurídica, no sentido de império. Logo, 

permanece a transição.38 A publicidade explora a ambigüidade, como técnicas persuasivas.39   

Clareza, ambigüidade e desambigüização encontram-se nos discursos legislativos,  

contratuais de consumo,  no direito do consumidor.40 

O percurso na construção do discurso doutrinário do claro-escuro no direito, nos 

moldes tradicionais e de transição, indicados, aponta uma configuração de uma clareza 

lingüística do direito, de um lado e de clareza jurídica, de outro lado, por teoria da linguagem 

e por teoria do direito, respectivamente, ambas no sentido estreito. 

Esse caminhar indica, na tradição, o contorno de uma clareza lingüística do direito, no 

sentido estreito e no sentido amplo. No sentido restrito, predominante,  a referida  clareza 

implica a ênfase na construção, também no sentido estreito, de elaboração, redação e estilo, 

conforme uma semiótica estilística e também gramática normativa, a serviço de uma teoria da 

legislação e também de uma teoria da construção e interpretação do direito. Apesar de 

avanços e de transição, o perfil da clareza lingüística do direito é moldado, também em sua 

maioria, na construção, no sentido amplo, de engenharia, conforme rudimentos clássicos de 

noções e instrumentais semióticos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. Esse perfil da clareza 

lingüística do direito, em sentido largo, predomina em uma teoria da construção e 

interpretação do direito. Por sua vez, a clareza jurídica restringe-se a normas claras, como 

norma-império, como controle-dominação. 

                                                 
38 Ver Código de defesa do consumidor, lei n° 8.088/90, que tutela o direito dos consumidores à proteção contra 
a publicidade enganosa e abusiva (art. 4º, III e art. 6º, IV).   
39 Judith Martins Costa.  A ambigüidade das peças publicitárias e os princípios do Código de defesa do 
consumidor. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, p. 112-130. A publicidade 
explora a ambigüidade, como técnicas persuasivas. A arte publicitária consiste, fundamentalmente, na invenção 
de enunciados persuasivos que não sejam nem verdadeiros nem falsos. A mentira clara, duvidosa, escancarada, 
raramente contamina a peça publicitária. A publicidade, situando-se no limite entre o que não é nem inteiramente 
verdadeiro nem completamente falso, explora a técnica da sugestão, da sutileza e da ambigüidade. A peça 
publicitária, quando ambígua, pode provocar confusão e enganosidade no leitor. O claro e o não-claro, em 
especial ambigüidade e equívoco, associados ao princípio da veracidade da informação publicitária, exercem 
uma função de controle das condutas no mercado. 
40 Ver Ada Pellegrini Grinover et al. Código brasileiro de defesa do consumidor,p. 480, 486-487, 489,565, 568.   
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Em síntese, no discurso doutrinário tradicional, o contorno de uma clareza lingüística 

do direito, no sentido estreito, predomina em uma teoria da legislação e em uma teoria da 

construção e interpretação de normas jurídicas, também em sentido restrito. Por esse viés, o 

perfil de uma clareza lingüística do direito, no sentido amplo, tem seu lugar em uma teoria da 

construção e interpretação de normas jurídicas. 

Esse percurso pela construção do discurso doutrinário clássico, em direção ao 

contorno do claro-escuro no direito, impulsiona para redefinir uma clareza jurídica, em uma 

dogmática jurídica, por meio de uma semiótica jurídica, numa visão do direito, como 

linguagem. 

Com o enfoque do direito, como linguagem, caminha-se para a identificação de uma 

clareza jurídica,  configurada no sentido estrito e no sentido amplo.  

No sentido estreito, reconhece-se uma clareza jurídica, relativa à linguagem jurídica, 

na  construção de normas jurídicas, no sentido de elaboração, como   redação e estilo, claros e 

não-claros. Há uma clareza pragmática, moldada por teoria da linguagem, em especial, uma 

semiótica estilística, utilizada como uma semiótica do direito, com apoio de uma gramática 

normativa, a serviço de uma dogmática jurídica. Com relação ao estilo jurídico, ressalta-se 

como traço pertinente no direito, o vocabulário técnico jurídico, que o distingue das demais 

ciências. Essa clareza jurídica lembra uma clareza lingüística do direito.  

Normas jurídicas, claras e não-claras, são construídas, como elaboradas e redigidas, 

com elementos semióticos estilísticos. O não-claro e o não-claro são utilizados, por meio de 

ingredientes semióticos, estilísticos.  O contorno do claro-escuro no direito constitui 

ferramenta para uma teoria da legislação e uma teoria da construção e interpretação de normas 

jurídicas.41  

No sentido amplo, identifica-se uma clareza jurídica, na construção, no sentido de 

engenharia, de normas jurídicas.  Há uma clareza pragmática, moldada por teoria da 

linguagem, em especial, uma semiótica, utilizada como uma semiótica no direito, com ênfase 

na pragmática, e de orientação semântica. O claro - escuro jurídico passa a ser elemento 

pragmático, constitutivo de uma norma jurídica. Desloca-se o claro-escuro jurídico para valor, 

regra estrutural, valorativa de uma norma jurídica. Portanto, o claro-escuro jurídico não é 

eliminado de um ordenamento jurídico. É elemento pertinente da norma jurídica. Concepções 

e instrumentais semióticos jurídicos, pragmáticos, utilizados por uma semiótica no direito, 

dão o tom do contorno do claro-escuro pragmático.  

                                                 
41 A clareza jurídica, como clareza lingüística do direito, calcada em lingüística estilística, utilizada em uma 
dogmática jurídica, é objeto de reflexão, em outro momento. 
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É esse perfil de claro-escuro jurídico, redefinido, no sentido largo, que é o objeto da 

presente pesquisa.  

  

2.6. Balanço  

 

 Pelo percurso de um claro-escuro no direito, pulverizado em clássicas dogmáticas 

jurídicas, em áreas que o acentuam, remonta-se, por uma leitura semiótica, um perfil de um 

discurso doutrinário tradicional, em direção a subsídios para o contorno de uma teoria clássica 

da construção e interpretação do claro-escuro no direito. 

 Predomina, na construção do claro por uma tradicional teoria da legislação, o clássico 

sentido estreito de técnica legislativa, onde a acepção de elaboração é também restrita, como 

redação e estilo. O controle de qualidade técnica, nessa perspectiva, é exercido por uma 

tradicional clareza lingüística do direito. Há sinais para uma clareza jurídica, redimensionada, 

na concepção ampla de técnica legislativa de uma teoria da legislação, onde o sentido de 

elaboração é também ampla, como construção, engenharia. O controle de qualidade técnica é 

sinalizado para uma clareza jurídica, no sentido de categoria, ferramenta e conceito, moldados 

por uma semiótica jurídica, para produção de normas jurídicas, a fim de evitar conflitos de 

comportamento. 

No discurso doutrinário de uma construção de sentido e de interpretação, com 

inspiração em uma hermenêutica clássica, na carona de Carlos Maximiliano, no início do 

século XX, o contorno da clareza é delineado, com ênfase, por critérios lingüísticos. 

Maximiliano ressalta uma clareza lingüística do direito, stricto sensu, de controle de 

qualidade técnica de elaboração, entendida como redação e estilo, inspirada em uma 

gramática normativa. Subentende-se uma clareza lingüística lato sensu, onde o claro é 

esculpido , com ferramentas semióticas tradicionais, como um ideal a ser cultivado e um não-

claro como defeito a ser afastado.  Clareza lingüística do direito é instrumento de controle-

dominação, para solucionar conflitos de condutas. A clareza lingüística do direito é 

instrumento, na construção e interpretação de normas jurídicas, calcada em acepções de uma 

lingüística também clássica. Interpretam-se normas claras e normas não-claras, com uma 

clareza lingüística do direito, semântica e pragmática, como ferramenta (e não categoria), 

construída por uma semiótica, utilizada como mera aplicação, isto é, uma semiótica do direito.

 Avança-se, nas pegadas de Maria Helena Diniz, em uma teoria geral do direito, para 

uma construção de clareza jurídica.   No entanto, os critérios são, de um lado os  de  

linguagem jurídica,  associados a critérios de uma clareza lingüística estreita, no sentido de 
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construção, como elaboração, redação, com utilização de uma semiótica, como aplicação, na 

qualidade de uma semiótica do direito.  De outro lado, os critérios procedem de uma teoria do 

direito, também clássica, onde a clareza jurídica continua como técnica de controle-

dominação.  Caracteriza-se uma transição, do clássico ao renovado. De uma clareza 

lingüística aplicada ao direito ou clareza lingüística do direito, passa-se para uma clareza 

jurídica. Nesse entendimento, clareza jurídica é construída com critérios lingüísticos de uma 

linguagem jurídica e com critérios jurídicos de uma teoria do direito, no sentido restrito, com 

a acepção estreita de norma jurídica, como norma-dominação. O não-claro continua falha, a 

ser eliminada, mas no sentido de insuficiência de uma linguagem jurídica e de elementos 

jurídicos de norma jurídica. Há avanços e permanência de critérios clássicos. Interpretam-se 

normas jurídicas claras e normas jurídicas não-claras, com utilização de uma teoria de 

linguagem e de uma teoria do direito, conforme os critérios esboçados.  Desperta - se para um 

redimensionamento de construção da clareza jurídica, com critérios de uma teoria do direito, 

como linguagem, por meio de utilização de uma semiótica jurídica, pelo víes de reconstrução 

e também de reengenharia, como semiótica no direito. 

Na construção do claro-escuro, o eixo, clareza lingüística do direito/clareza jurídica, 

permeia o discurso doutrinário, em dogmáticas jurídicas tradicionais. Na interpretação do 

claro-escuro, disseminada em dogmáticas jurídicas clássicas, respinga-se a influência da 

tradicional máxima in claris cessat interpretatio, da época dos séculos XVIII e XIX, mediante 

instrumentais de construção de sentido, predominantemente da época do século XX.  

Interpretar-se o não-claro e não se interpretar o claro ainda resistem. 

A construção do discurso doutrinário clássico da clareza jurídica, no final do século 

XX e início do século XXI, no Brasil, prende-se, predominantemente, aos discursos de 

doutrina de dogmáticas jurídicas clássicas, espalhadas. O claro-escuro se encontra alocado, 

em especial, em lugares específicos (como por exemplo, na construção em teoria de recursos, 

como embargos de declaração ), onde se acentua o claro-escuro.  

O percurso na construção do discurso doutrinário do claro-escuro no direito, nos 

moldes tradicionais e de transição, aponta uma configuração de uma clareza lingüística do 

direito, de um lado e de clareza jurídica, de outro lado, por teoria da linguagem e por teoria do 

direito, respectivamente, ambas no sentido estreito. 

No discurso doutrinário tradicional, o contorno de uma clareza lingüística do direito, 

no sentido estreito, de redação e estilo, predomina em uma teoria da legislação e em uma 

teoria da construção e interpretação de normas jurídicas, também em sentido restrito. Por essa 
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via, o perfil de uma clareza lingüística do direito, no sentido amplo, tem seu lugar em uma 

teoria da construção e interpretação de normas jurídicas. 

Na teoria clássica, brasileira, do claro-escuro, minoritariamente, há avanços, que 

representam uma transição para uma teoria renovada do claro-escuro. Abre-se caminho para 

uma clareza jurídica, como valor, como princípio constitucional, como categoria e não uma 

mera ferramenta. 

Esse caminhar indica, na tradição, o contorno de uma clareza lingüística do direito, no 

sentido estreito e no sentido amplo. No sentido restrito, predominante,  a referida  clareza 

implica a ênfase na construção, também no sentido estreito, de elaboração, redação e estilo, 

conforme uma semiótica estilística e também gramática normativa, a serviço de uma teoria da 

legislação e também de uma teoria da construção e interpretação do direito. Apesar de 

avanços e de transição, o perfil da clareza lingüística do direito é moldado, também em sua 

maioria, na construção, no sentido amplo, de engenharia, conforme rudimentos clássicos de 

noções e instrumentais semióticos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. Esse perfil da clareza 

lingüística do direito, em sentido largo, predomina em uma teoria da construção e 

interpretação do direito. Por sua vez, a clareza jurídica restringe-se a normas jurídicas, como 

norma-império, como controle-dominação. 

Esse percurso pela construção do discurso doutrinário clássico, para traçar o  perfil do 

claro-escuro no direito, conduz à redefinição de uma clareza jurídica, em uma dogmática 

jurídica, com o enfoque do  direito, como linguagem.  

Caminha-se para a identificação de uma clareza jurídica,  configurada no sentido 

estrito e no sentido amplo.  

No sentido estreito, reconhece-se uma clareza jurídica, relativa à linguagem jurídica, 

na  construção de normas jurídicas, no sentido de elaboração, como   redação e estilo, claros e 

não-claros. Há uma clareza pragmática, moldada por teoria da linguagem, em especial, uma 

semiótica estilística, utilizada como uma semiótica do direito, com apoio de uma gramática 

normativa, a serviço de uma dogmática jurídica. Com relação ao estilo jurídico, ressalta-se 

como traço pertinente no direito, o vocabulário técnico jurídico, que o distingue das demais 

ciências. Essa clareza jurídica lembra uma clareza lingüística do direito.  

Predomina o entendimento de que normas jurídicas, claras e não-claras, são 

construídas, como elaboradas e redigidas, com elementos semióticos estilísticos.  

No ângulo clássico, o contorno do claro-escuro no direito constitui ferramenta para 

uma teoria da legislação e uma teoria da construção e interpretação de normas jurídicas.  



 

 

67 

No sentido amplo, identifica-se uma clareza jurídica, na construção, no sentido de 

engenharia, de normas jurídicas.  A redefinição do claro-escuro como valor representa 

indícios do deslocamento para categoria. Identificam-se, de uma parte,  vestígios para  

deslocar-se o claro-escuro jurídico para valor, em um ordenamento, como princípio, do ponto 

de vista interno. Nessa perspectiva da clareza jurídica lato sensu, de outra parte, reservam-se 

ingredientes para construção do claro-escuro pragmático, no ângulo externo. Abre-se espaço 

para o claro - escuro , como elemento constitutivo, no ordenamento. Contudo, continua, para 

construção de um claro-escuro pragmático, a acentuação na construção de um claro-escuro 

por categorias semióticas jurídicas, pragmáticas , como por exemplo, o contexto do discurso 

legislativo. Predomina a dimensão de um claro-escuro pragmático, construído , no sentido 

estreito, de elaboração como redação, com ênfase em uma semiótica estilística e, no sentido 

amplo, de construção, como engenharia, com predomínio de acepções clássicas semióticas, 

impulsionando para noções redimensionadas. 

Essa caracterização de uma clareza jurídica empurra para uma investigação, em torno 

do próprio contorno de uma pragmática, tarefa de uma semiótica jurídica, utilizada como uma 

semiótica no direito, em uma dogmática jurídica.  Caminha-se para uma redefinição do claro-

escuro como regra valorativa, pragmática, interna de uma norma jurídica. 
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CAPÍTULO 3.  CLAREZA E NÃO-CLAREZA EM DISCURSOS 

DECISÓRIOS . 

 

3.1. Apresentação. 

  

 Como a construção do discurso decisório do claro-escuro, em direito, nos eixos da 

produção do sentido, interpretação e decidibilidade de normas jurídicas (sentenças, acórdãos), 

é fundamentada por discursos doutrinários da clareza e da não-clareza, o contorno do claro e 

do não-claro pela jurisprudência, como reflexo, transita, também, pelas vias da tradição e de 

avanços. Nas normas jurídicas decisórias, o claro-escuro é usado como argumento para 

decidir.   

 No Brasil, ainda no final do século XX e no início do século XXI, em razão de 

ausência de uma doutrina da clareza jurídica e de seu lugar disseminado em dogmáticas 

jurídicas clássicas que possuem o claro-escuro como foco, a clareza e não-clareza, em uma 

visão dos tribunais, estão diluídas em normas jurídicas decisórias, como por exemplo, em 

embargos de declaração. Acrescentem-se normas jurídicas decisórias, como controle de 

constitucionalidade, que possuem, em seu centro, implicitamente, a busca pela clareza, 

partindo de um não-claro jurídico, moldado com ingredientes de teoria do direito, isto é, a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas..  

Por uma leitura semiótica, na construção e no uso do claro-escuro, como argumento 

para decidir, bem como na produção da norma decisória, uma semiótica é utilizada na 

arquitetura e na argumentação da clareza, não-clareza e de normas decisórias. A semiótica é 

utilizada como uma mera aplicação, por uma semiótica do direito,  onde o claro-escuro é 

ferramenta, em uma jurisprudência clássica, majoritariamente. No ângulo clássico, o contorno 

do claro-escuro no direito constitui ferramenta para  uma teoria da construção e interpretação 

de normas jurídicas.  

 Em uma jurisprudência mais avançada, em sua minoria, a semiótica é usada como 

construção, no sentido de engenharia, do claro-escuro e de norma jurídica decisória, na 

qualidade de uma semiótica no direito, conforme Eros Grau. 

Na visão dos tribunais, predomina uma clássica clareza lingüística do direito, estreita, 

pragmática, calcada em uma semiótica estilística e também em uma gramática normativa e 

uma tradicional clareza jurídica no sentido estreito, como controle-dominação. 
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Minoritariamente, na produção do discurso decisório, constrói-se uma clareza jurídica, 

pragmática, com contornos por uma semiótica no direito, pragmática, com sinais para um 

controle-regulação, nas pegadas de Eros Grau.   

Os critérios, os quais orientam uma amostra exemplificativa, porém significativa, de 

casos de construção e de uso do claro-escuro em normas jurídicas de discursos decisórios de 

tribunais, estão ligados a algumas diretrizes. O primeiro consiste no ponto comum, que os 

une, ou seja, o foco no claro-escuro, ora como objeto explícito (por exemplo, discursos 

decisórios em embargos de declaração), ora implícito como uso argumentativo, para decidir 

(por exemplo, discursos decisórios em ações de controle de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade). Outro elemento diz respeito à representatividade de um claro-escuro, 

do ponto de vista tradicional e de avanços. Nesse aspecto, o critério norteador é, 

principalmente, o avanço na construção, interpretação e decisão, no discurso doutrinário e no 

discurso decisório do Supremo Tribunal Federal, pelo ethos do ministro Eros Grau. Esse 

jurista constrói sua norma jurídica decisória e o claro-escuro, com ênfase em seu próprio 

discurso doutrinário, de interpretação, utilizando uma semiótica jurídica, como semiótica no 

direito, onde o claro-escuro é entendido como elemento constitutivo. 

Se os casos se limitassem às decisões prolatadas pelo referido jurista, seriam  

caracterizadores do avanço no entendimento do claro-escuro, por uma voz do STF, o que 

implica estilo e não gênero representativo do tribunal. A visão majoritária tradicional do 

claro-escuro também está presente.  Os casos, espalhados, em diferentes tribunais, apontam 

para a referida visão clássica.  Para delinear um perfil do claro-escuro, pelas vozes dos 

tribunais, optou-se por uma amostragem de casos, provenientes do Supremo Tribunal Federal 

(STF).  Superior Tribunal de Justiça (STJ),  Tribunais de Justiça (TJ). 

Diante desse quadro, é apresentada, em primeiro lugar, uma amostra de casos do claro-

escuro, no ângulo clássico, esparsos nos tribunais. A seguir, são apontados casos de 

construção e de uso do claro e do não-claro, como argumento para decidir, no controle de 

constitucionalidade, os quais representam um avanço, pelo discurso decisório do ministro 

Eros Grau do STF. Na perspectiva desse jurista, aponta-se um caso de desambiguação e 

clareza como controle, seguido de um caso de não-claro, na qualidade de vagueza, 

intencional, constitutivo de uma norma decisória. 
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3.2. Uma amostra de casos do claro-escuro, no ângulo clássico.  

 

De um lado, ainda sobrevivente, com predominância, na interpretação do claro-escuro, 

nos tribunais, respinga-se, nessa quadra da história, a influência da tradicional máxima in 

claris cessat interpretatio dos séculos XVIII e XIX, com a continuidade do entendimento em 

direção a interpretar-se o não-claro, mas não se interpretar o claro. É a influência de 

resquícios, disseminados em dogmáticas jurídicas clássicas. Os instrumentais de construção 

de sentido, predominantemente, são os da época do século XX (por exemplo, estatuto da 

linguagem como instrumento de comunicação, não-claro como defeito a ser eliminado). 

A construção do discurso doutrinário clássico da clareza jurídica, no final do século 

XX e início do século XXI, no Brasil, prende – se ,  predominantemente, aos discursos de 

doutrina de dogmáticas jurídicas clássicas, espalhadas. O claro-escuro se encontra alocado, 

em especial, em lugares específicos (por exemplo, em teoria de recursos, como embargos de 

declaração), onde se acentua o claro-escuro.  

Cada área de dogmática jurídica, clássica, realça concepções, facetas do não-claro 

(como por exemplo,  ambíguo em penal e processual penal,  dúvida em processo civil e assim 

por diante), em razão do acento em cada espécie do não-claro pelos  respectivos discursos 

legislativos, dando a sensação de que são relevantes para cada campo, em detrimento de 

outros. Resta a aparência de que são traços pertinentes de uma respectiva dogmática jurídica, 

em razão do critério do contexto de norma jurídica, legislativa. Os discursos doutrinários do 

claro-escuro acabam sendo casuísticos. É esse o retrato dos discursos doutrinários sobre o 

claro-escuro. E é esse o perfil do claro-escuro nos discursos decisórios, presos nos respectivos 

discursos doutrinários, conforme casuísmos de discursos legislativos, predominantemente.   E 

o claro-escuro nos discursos decisórios, em sua maioria, é utilizado como controle-

dominação. 

 Na construção e no uso do claro-escuro, no discurso decisório da jurisprudência, o 

eixo, clareza lingüística do direito/clareza jurídica, também está presente.  

O percurso na construção e do uso do discurso decisório do claro-escuro no direito, 

nos moldes tradicionais, calcado no clássico discurso doutrinário, aponta, com predomínio, 

uma configuração de uma clareza lingüística do direito, de um lado e de clareza jurídica, de 

outro lado, por teoria da linguagem e por teoria do direito, no sentido restrito. 

No discurso doutrinário tradicional, o contorno de uma clareza lingüística do direito, 

no sentido estreito, de redação e estilo, predomina em teoria da construção e interpretação de 
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normas jurídicas, também em sentido restrito. O claro-escuro, em sua maioria, é ferramenta de 

aplicação, como semiótica do direito.  

No clássico discurso decisório, o contorno de uma clareza lingüística do direito, no 

sentido restrito, predominante, significa a ênfase na construção, também no sentido estreito, 

de elaboração, redação e estilo, conforme uma semiótica estilística e também gramática 

normativa, a serviço de uma teoria da construção e interpretação do direito.  

Identifica-se uma clareza pragmática, moldada por teoria da linguagem, em especial, 

uma semiótica estilística, utilizada como uma semiótica do direito, com apoio de uma 

gramática normativa, a serviço de uma dogmática jurídica. Enfatizam-se, por essa via, 

elementos da clareza, a saber, coerência, precisão, concisão, objetividade, simplicidade, 

inteligibilidade. Com esse contorno, o claro-escuro é configurado no discurso legislativo.  

Predomina o entendimento de que normas jurídicas, claras e não-claras, são 

construídas, como elaboradas e redigidas, com elementos semióticos estilísticos.  

O clássico não-claro, como problema de uma interpretação estreita, é delimitado como 

defeito de uma linguagem, a ser eliminado, diante do critério de redação. É tratado como 

problema de uma interpretação estreita 

Nessa perspectiva da clareza jurídica lato sensu, de outra parte, reservam-se 

ingredientes para construção do claro-escuro pragmático, no ângulo externo. Abre-se espaço 

para o claro - escuro, como elemento constitutivo, no ordenamento. Contudo, continua, para 

construção de um claro-escuro pragmático, a acentuação na construção de um claro-escuro 

por categorias semióticas jurídicas, pragmáticas, como por exemplo, o contexto do discurso 

legislativo. Predomina a dimensão de um claro-escuro pragmático, construído, no sentido 

estreito, de elaboração como redação, com ênfase em uma semiótica estilística e, no sentido 

amplo, de construção, como engenharia, com predomínio de acepções clássicas semióticas, 

impulsionando para noções redimensionadas. 

São incertas as noções da clareza lingüística do direito, nos discursos decisórios.  Há 

uma fragilidade de concepções do claro-escuro.  Com freqüência, sinônimos de claro são 

invocados, ou seja, inteligível, evidente, preciso ou de antônimos para o não-claro/obscuro, 

isto é, vago, ambíguo, incerto, impreciso, confuso, equívoco, contraditório, complexo. O claro 

se impõe com evidência que não deixa dúvida ou, ainda, o claro não provoca dúvida. Recorre-

se, em decisões, a sinônimos e antônimos.42  

                                                 
42 “Não se pode falar em obscuridade no acórdão embargado se inexiste dificuldade para a compreensão de seu 
conteúdo.” (STJ, Embargos de Declaração 2003/0205782-9 no Recurso Especial 605921/RS. Órgão Julgador,T2, 
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ. 01.09.2008). “Obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de 
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O conceito de não-claro, como obscuridade, em seu sentido amplo, é usado como um 

guarda-chuva para abrigar questões não discutidas, com o intuito de manipular a 

argumentação, para influir na decisão. É uma manipulação do não-claro, em busca do claro, 

recorrendo-se a uma obscuridade-armadilha, de caráter intencional.43
  

 Predomina a clareza lingüística do direito, nos discursos decisórios. O não-claro 

jurídico, como obscuridade de uma norma decisória, é delineado, minoritariamente, com 

critérios de uma teoria do direito (por exemplo, natureza declaratória ou constitutiva do 

acórdão).44         

Nos discursos decisórios, a não-clareza, como obscuridade, ambigüidade, é encarada, 

como defeito ou insuficiência de linguagem, a ser eliminado. Para afastar o não-claro, os 

critérios, ligados à redação, são semióticos estilísticos e os de uma gramática normativa, já 

referidos. A clareza lingüística do direito, nesse sentido, limita-se a esses critérios.  É o que se 

vê, por exemplo, em discursos decisórios sobre redação de instrumentais (como petição 

inicial), que implica efeitos jurídicos.45
  

                                                                                                                                                         
propiciar interpretações díspares.” (TJ Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 2006.011729-3, 
Florianópolis , SC, Rel. Des. Fernando Carioni, 30.01.2007 ).“ 
43 Em embargos de declaração, recorre-se a uma utilização de obscuridade elástica, numa tentativa de obter o 
efeito de modificar o julgado.Como conseqüência, na decisão, são considerados  os efeitos 
procrastinatórios.Veja-se. Recurso utilizado com o objetivo de infringir o julgado – Inadmissibilidade – Abuso 
do direito de recorrer – Imposição de multa – Embargos de declaração rejeitados. Estes embargos foram 
rejeitados e considerados procrastinatórios, hipótese em que se legitimou a imposição de multa. (STF, Embargos 
de declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 452.174 – GO. 
Rel. Min. Celso de Mello, 30.03.2004). 
44 Embargos de declaração. Obscuridade configurada. ISS. Cooperativa de Serviços Médicos. Atos não 
cooperados. Incidência do ISS sobre a taxa de administração. Natureza declaratória do acórdão. (STJ. EDcl  
2006/0175502-5, no Recurso Especial nº 875.388-SP , Rel. Ministro Luiz Fux, 28.4.2008). 
Sustentou a municipalidade, em embargos de declaração, padecer o acórdão embargado de obscuridade, no 
sentido de não ser possível aferir-se a natureza da decisão se seria constitutiva ou declaratória. Vale dizer, da 
leitura do acórdão embargado, não se consegue saber se há delimitação dos itens da atuação fiscal que, 
eventualmente, não poderiam ter sido objeto de tributação ou se ele somente declara o mencionado direito, 
cabendo à embargada, na ação de execução fiscal, comprovar quais os valores destinados ao pagamento de atos 
não cooperados e que, portanto, teriam sofrido a incidência do ISS de forma ilegítima. A obscuridade que 
originou os embargos de declaração está na natureza do acórdão, se é declaratória ou constitutiva. Trata-se de 
uma configurada obscuridade do conteúdo de uma norma jurídica decisória, quanto à sua natureza, declaratória 
ou constitutiva, tendo sido clareado seu conteúdo declaratório. O acórdão embargado deu provimento parcial ao 
recurso especial para reconhecer a natureza declaratória do acórdão. 
45 Considerando ambígua, obscura e dispersa a técnica redacional da petição inicial e impossibilitando, assim, 
saber qual a causa de pedir e atribuir ligação com o pedido final, bem como não se saber quem é a parte ré, é de 
se entender como inepta a peça inicial, motivo pelo qual merece o indeferimento de plano, na forma do art.295, 
I, do CPC. 
Considera-se inepta uma petição inicial que apresente problemas de técnica redacional, como os defeitos de 
obscuridade, ambigüidade e dispersão O não-claro dificulta a narração dos fatos e fundamentos jurídicos, e sua 
ligação, em um pedido ou em uma petição inicial. 
A opinião majoritária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é no sentido de que, havendo um nexo de 
causalidade entre a causa de pedir e o pedido final da inicial, mesmo com a redação obscura, deve o magistrado 
mandar emendar a inicial. Todavia, não é o caso. O grau de obscuridade é de elevada ininteligibilidade e o efeito 
da não-clareza é a extinção do processo sem julgamento do mérito. (Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
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O trânsito pelos subsídios de construção, como elaboração e redação, no sentido 

estreito, do claro-escuro, no ângulo clássico, em discursos decisórios, em sua maioria, aponta 

para o contorno de uma tradicional clareza lingüística do direito, pragmática e dissociada de 

uma clareza jurídica, ambas estreitas.  Essa acepção de clareza restrita é a que se encontra, 

predominantemente, nos discursos decisórios e legislativos, além dos doutrinários, nos termos 

já apresentados. Apesar de o objetivo não ser discurso legislativo, o contorno clássico da 

clareza justifica uma passagem ligeira pelo mesmo e também por discursos decisórios que 

enfatizam o contexto dos aludidos discursos legislativos. Afinal, é esse claro-escuro que 

circula, predominantemente, nos discursos brasileiros, doutrinários, decisórios.  

O perfil clássico do claro-escuro no direito empurra para uma reflexão, em torno de 

uma teoria da clareza jurídica, a partir, em especial do próprio contorno de uma pragmática, 

tarefa de uma semiótica jurídica, utilizada como uma semiótica no direito, em uma dogmática 

jurídica.   

 

3.3. Um caso de desambiguação, clareza como controle de constitucionalidade e um caso 

de vagueza intencional constitutiva de uma norma decisória. 

  

A partir do eixo construção/redação ou elaboração, no sentido estreito, e 

construção/engenharia e reconstrução, no sentido amplo, o perfil de uma clareza pragmática é 

traçado por critérios diferentes.  

                                                                                                                                                         
Itajaí, Santa Catarina. Ação de consignação em pagamento, nº 033.04.027273-0,  Juiz Rodolfo Cezar Ribeiro da 
Silva. 
A jurisprudência reconhece graus de obscuridade de uma petição inicial, com efeitos distintos. O grau máximo 
de obscuridade se distingue de um grau menor de obscuridade pelo grau de elevada ininteligibilidade para uma 
maior obscuridade e um grau menor de ininteligibilidade para uma menor obscuridade. A opinião majoritária é a 
de que, havendo um nexo de causalidade entre a causa de pedir e o pedido final da inicial, mesmo com a redação 
obscura, deve o magistrado mandar emendar a inicial. O efeito da obscuridade é a emenda da inicial. Uma 
opinião minoritária, com o reconhecimento de graus de obscuridade, significa que quando o grau de obscuridade 
for de elevada ininteligibilidade, o efeito dessa não-clareza é a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
O grau menor de obscuridade tem como efeito a emenda da inicial. 
Faz-se distinção entre pedido defeituoso que apenas dificulte a apreciação de questões e pedido que impeça a 
análise da matéria.Ver nesse sentido TRT – RO n. 1845/99 (AC.TP. nº 378/2000) . Relator Juiz Bruno Weiler).O 
procedimento de emenda ou complemento de petição inicial se dá quando houver, no pedido, defeito ou 
irregularidade, como a falta de clareza. Não há que se confundir, contudo, pedido defeituoso que apenas dificulte 
a apreciação das questões propostas, com pedido que impeça a análise da matéria pretendida, sob pena de 
favorecimento injusto, com desrespeito ao princípio da igualdade de tratamento das partes (CPC, art. 125, I).Não 
se confunde a inexistência do pedido ou da causa de pedir com a ocorrência de não-claro, como defeito e 
irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito (art. 284 do CPC). Se impede, é inepta a inicial. 
Quando o não acolhimento, no mérito, é evidente, é inepta. A possibilidade de correção só existe se houver 
apenas dificuldade. Os fatos, e suas conseqüências jurídicas, devem ser apresentados com clareza e precisão. O 
defeito ou irregularidade não pode ir além da falta de clareza e precisão no enunciado dos fatos e na formulação 
do pedido. Assim, o não-claro, ininteligível, traz como efeito a extinção da ação, sem julgamento do mérito, o 
que ocorreu nesta decisão. 
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O contorno de um claro-escuro, pragmático, do direito, no sentido estreito, por uma 

construção, como redação de normas jurídicas, pragmáticas, claras e não-claras, é delineado 

por critérios lingüísticos, estilísticos e de lingüística textual, em especial, a que enfatiza a 

coerência e coesão (Koch, Guardiola). A ênfase é no elemento pragmático, interno, o co-

texto, ou contexto textual. Para renovar os critérios semióticos de redação de normas claras, a 

pista é ressignificar por uma estilística renovada e por uma lingüística textual. 

 Por essa via, o caminhar por discursos doutrinários e decisórios do claro-escuro, no 

ângulo clássico, em sua maioria, aponta para o contorno de uma tradicional clareza lingüística 

do direito, pragmática, e dissociada de uma clareza jurídica, ambas estreitas. Em outras 

palavras, clareza jurídica é configurada com ingredientes de uma teoria do direito, separada de 

uma clareza lingüística do direito, anteriormente indicados. 

 Na tradição, os critérios, para configurar uma semiótica lingüística do direito, com a 

utilização de uma semiótica do direito, são, em especial, semióticos, estilísticos, com sinais 

acanhados de coerência e coesão, além de co-texto ou contexto sistêmico do discurso 

legislativo. Os critérios jurídicos tradicionais, no contorno de uma clareza jurídica, são os 

estipulados em discursos legislativos. Em sua maioria, uma semiótica, estilística, clássica e 

uma gramática normativa fornecem os critérios.  

É com esse tipo de construção, como redação, com esses critérios clássicos, que os 

discursos doutrinários e decisórios são construídos, no contorno de uma clareza lingüística do 

direito, dissociada de uma clareza jurídica, stricto sensu, na interpretação e decisão. 

No contorno de uma clareza jurídica, um passo é dado, por discurso doutrinário do 

claro-escuro, em direção ao contorno de uma clareza jurídica, onde o não-claro é considerado 

como falha de uma norma jurídica. Os critérios são jurídicos, procedentes de uma linguagem 

jurídica, além de elementos pertinentes de discursos legislativos (Maria Helena Diniz). Passa-

se de uma clareza lingüística do direito para uma clareza jurídica. Constrói-se uma clareza 

jurídica, com critérios de uma linguagem jurídica, mediante utilização de uma semiótica do 

direito, como aplicação. Uma clareza jurídica é construída, também, com diretrizes de uma 

teoria do direito, estreita, por meio de elementos pertinentes, definidos nos discursos 

legislativos. 

Mais um passo à frente é dado, que dá corpo ao perfil de uma clareza jurídica, nas 

pegadas do jurista Eros Grau. De uma clareza lingüística do direito e de uma clareza jurídica, 

stricto sensu, dá-se um salto para uma clareza jurídica, lato sensu.  

O perfil de uma clareza jurídica, pragmática, ganha corpo, a partir do eixo 

construção/engenharia e reconstrução, bem como da utilização de uma semiótica no direito e 
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de uma dogmática jurídica, também ampla. Molda-se o contorno de uma clareza jurídica, com 

ênfase no ingrediente pragmático, contexto extralingüístico, contexto de uso, cultural, por 

meio do qual se redefine o contexto sistêmico do discurso legislativo.  

Como fundamento para decidir, a clareza jurídica é usada como controle de qualidade 

de constitucionalidade. Dito de outra forma, constrói - se uma norma jurídica decisória clara, 

com o argumento de clareza jurídica, como controle de qualidade, controle de 

constitucionalidade, com utilização de categorias semióticas de uma semiótica no direito., por 

reconstrução e  reengenharia, considerando-se o direito como linguagem. Em busca da clareza 

jurídica, a pista é definir palavras do discurso legislativo, com critérios semióticos, para 

redefinir norma jurídica infraconstitucional, em face de norma jurídica constitucional e 

construir norma jurídica decisória, com o uso de uma clareza jurídica, pragmática, por meio 

de uma semiótica no direito, no interior da norma jurídica decisória. 

Afasta-se o não-claro, como ambíguo, por desambigüização, recorrendo-se à categoria 

semiótica, contexto, com ênfase no contexto extralingüístico, cultural, exterior à norma 

jurídica. 

Na configuração de norma decisória clara/não-clara, desloca-se da construção, como 

redação, com critérios e ferramentas, semióticas, estilísticas e de coesão, coerência de análise 

do discurso, para construção como engenharia, com ênfase em categorias pragmáticas. Passa-

se da utilização de uma semiótica do direito, como aplicação, para uma semiótica no direito, 

como reconstrução e reengenharia. Recoloca-se uma clareza jurídica, lato sensu, em uma 

visão do direito, como linguagem, em substituição a uma clareza jurídica de uma teoria do 

direito  e uma clareza lingüística do direito, em uma teoria da linguagem, ambas stricto sensu. 

Avança-se na construção de uma clareza jurídica, pragmática. Além de deslocar-se de 

uma clareza lingüística do direito e de uma clareza jurídica em sentido de linguagem jurídica 

ou mesmo de uma clareza jurídica de uma norma jurídica, desperta-se para uma clareza 

jurídica do ordenamento jurídico ou de uma clareza jurídica entre normas jurídicas de 

discursos legislativos, constitucionais e infraconstitucionais. O não-claro jurídico, por esse 

viés, é afastado ou não do ordenamento. A clareza jurídica do ordenamento, ou seja, entre 

normas constitucionais e infraconstitucionais, no ordenamento, exerce a função de controle de 

qualidade de constitucionalidade.  

Na construção da clareza jurídica de norma e na produção da clareza jurídica no 

ordenamento, utiliza-se, como argumento, em norma decisória, uma semiótica jurídica no 

direito, no interior dos referidos ordenamento e norma jurídica, para construir, interpretar e 
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decidir. Interpreta-se por uma leitura semiótica. Constrói-se norma jurídica decisória, como 

comunicação. 

No contorno da clareza jurídica entre discursos legislativo,  no ordenamento, onde o 

não-claro jurídico é afastado desse ordenamento, destaca-se o caso de uma norma decisória, 

na voz do ministro do STF, professor Eros Grau. Dito de outra forma, Como controle de 

constitucionalidade, sinalizando-se para um controle-regulação, busca-se o claro jurídico entre 

contextos sistêmicos de discurso legislativo constitucional e de discurso legislativo 

infraconstitucional, no ordenamento, a partir de não-claro jurídico. Afasta-se um não-claro 

jurídico, com critérios de clareza lingüística, utilizando-se de acepções e instrumentos 

semióticos, pragmáticos, com destaque para a desambigüização e contextos, de uma semiótica 

no direito, como engenharia. Não se trata de uma clareza lingüística do direito, por uma 

semiótica do direito, como mera aplicação. É um caso de clareza jurídica, reconstruída com 

utilização de uma clareza lingüística, com ênfase em  critérios de uma semiótica no direito.  

É uma construção pragmática da clareza jurídica, como controle de qualidade de 

constitucionalidade. Trata-se de uma interpretação lato sensu, por uma visão de um direito 

como linguagem, com ênfase pragmática e com orientação semântica, recorrendo-se a 

critérios pragmáticos, como desambigüização, contexto. 

Avança-se, ainda , na construção de uma clareza jurídica, pragmática, de uma norma 

jurídica, nos discursos decisórios e, por trás, em discursos doutrinários do claro-escuro 

jurídico (como, por exemplo,  o do discurso doutrinário, interpretativo do jurista Eros Grau). 

Abre-se caminho para uma norma jurídica não-clara, convivendo com uma norma jurídica 

clara, no ordenamento.  

 No contorno de uma clareza jurídica, no discurso decisório, utilizam - se critérios, 

semióticos, pragmáticos, em especial, a indeterminação lingüística, pela vagueza. Enfatiza-se 

uma interpretação por uma leitura semiótica, na construção de normas jurídicas. Assinala-se 

em direção ao não-claro, como constitutivo do ordenamento, numa visão de norma-

comunicação, com o norte do estatuto da linguagem, como estruturante de seu próprio 

funcionamento, distanciando-se da acepção do estatuto da linguagem, como comunicação. 

Utiliza-se uma semiótica no direito, como engenharia, na construção de normas jurídicas , 

doutrinárias e decisórias.  

Destaca-se o caso de uma norma decisória, na voz do ministro do STF, professor Eros 

Grau. Parte-se de uma norma jurídica decisória, não-clara, emanada pelo jurista. O não-claro 

jurídico diz respeito ao emissor de determinada norma jurídica tributária. No discurso 

decisório (embargos de declaração), na voz do referido professor, a citada norma jurídica 
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decisória, não-clara, é construída, com o uso de ferramentas semióticas, pragmáticas, isto é, 

indeterminação de sentido, vagueza intencional ou intencionalidade e vaguidade . Norma 

jurídica, não-clara, vaga intencionalmente, convive com norma jurídica clara, não sendo, pois, 

eliminada do ordenamento. É uma interpretação lato sensu, do direito,  como linguagem , com 

acento pragmático e de orientação semântica.46  47 

                                                 
46 STF ADI 3510 Lei de Biossegurança, nº 11.105/05, voto do ministro Eros Grau, 28 e 29.05.2008.  
O ministro Eros Grau votou pela constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, em ação declaratória de 
inconstitucionalidade, que trata da utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas. 
Na pesquisa em e com embriões humanos, no contexto sistêmico do discurso da lei de biossegurança, essa 
pesquisa de células-tronco afronta o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, um ser em processo de 
desenvolvimento vital, vale dizer, um ser vivente, com vida, em movimento?  
O objeto da ação é o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. As pessoas consideram-se nascidas apenas 
quando formadas no ventre materno. E a lei conserva seus direitos de sucessão para o tempo do nascimento 
(Teixeira de Freitas). A personalidade civil começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro ou do embrião (Código civil brasileiro). O nascituro, portanto, não é apenas 
protegido pela ordem jurídica, com sua dignidade humana preexistindo ao fato do nascimento, mas é titular 
também de direitos adquiridos. O nascituro, vale dizer, o embrião, faz parte do gênero humano, já é uma parcela 
da humanidade. A proteção da sua dignidade é garantida pela Constituição, que lhe assegura, ainda, o direito à 
vida.  
O ministro Eros Grau fundamenta sua decisão pelo caminho de explorar a ambigüidade do vocábulo embrião. O 
vocábulo embrião é potencialmente ambíguo, implicando mais de um sentido. Em busca da clareza, essa 
ambigüidade é afastada. O significado de cada um deles há de ser discernido sempre no quadro do jogo de 
linguagem, no qual eles aparecem, dizendo de outro modo, no seu contexto de uso, isto é, em um contexto 
sistêmico de um texto normativo ou em um contexto funcional mais amplo, cultural ou extralingüístico ou da 
realidade.  Por um lado, embrião significa um ser em processo de desenvolvimento vital, formado em um útero 
ou ventre materno. Por outro lado, corresponde a um óvulo fecundado congelado, isto é, paralisado à margem de 
qualquer movimento que possa caracterizar um processo. Desfaz-se uma ambigüidade do vocábulo embrião, 
com construção pragmática da clareza como fundamento de seu voto, onde se deu ênfase a um dos sentidos. E 
esse sentido é o da lei, considerada constitucional. 
No contexto sistêmico do discurso legislativo, embrião é óvulo fecundado fora de um útero. A partir desses 
óvulos fecundados ou fertilizados in vitro, é que são obtidas as células-tronco embrionárias . (  Lei de 
Biossegurança, artigo 5º)..Depreende-se, no texto legal, que embrião não corresponde a um ser em processo de 
desenvolvimento vital, em um útero. Embrião é, no texto legal, óvulo fecundado congelado, isto é, paralisado à 
margem de qualquer movimento que possa caracterizar um processo. Vida é movimento. Nesses óvulos 
fecundados, contudo, não há ainda vida humana. Não há, portanto, vida humana no óvulo fecundado fora de um 
útero, isto é, um embrião. Por isso, não tem sentido cogitar-se, em relação aos embriões do texto de lei (art. 5º) 
nem vida humana a ser protegida nem dignidade atribuível a alguma pessoa humana. Pelos contextos, sistêmico 
e da realidade extralingüística, desambiguiza - se o sentido do vocábulo embrião, tomando-se um dos sentidos, 
ou seja, embrião como fecundado in vitro, fora de um útero, que é também o discurso legislativo da lei. Constrói-
se uma clareza jurídica, pragmática, recorrendo-se a ingredientes semióticos pragmáticos, como 
desambigüização,  contextos de uso, para significar os contextos sistêmicos constitucionais e 
infraconstitucionais. 
 
47 Veja-se a decisão do STF. Em decisão unânime, o Plenário do STF esclareceu o conteúdo da ementa, referente 
à Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras 
(CONSIF). Pediu, a citada entidade, a declaração de inconstitucionalidade formal e material da expressão 
“inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária”, constante do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei 
8078/90 – Código de Defesa do Consumidor. No recurso, alega o embargante contradição entre a parte 
dispositiva da ementa, do voto condutor e dos demais votos componentes do aresto (dispositivos conflitantes), 
bem como contradição sobre a inaplicabilidade do CDC quanto à fixação dos juros e omissão quanto ao 
afastamento do CDC às hipóteses de abusividade, onerosidade excessiva e outras distorções na composição 
contratual de taxa de juros.O plenário entendeu que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira 
devem ser protegidas pelo CDC.Com a decisão, o Conselho Monetário Nacional continua a formular a política 
monetária. A essência do julgamento é a mesma da anterior, no julgamento de mérito.( STF Embargo de 
Declaração, ADIn 2591,16.06.2006, Relator Ministro Eros Grau, 14.12.2006). Nesse caso, a ementa ficou clara 
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3.4. Balanço.  

 

 Pelo percurso de casos significativos de um pulverizado claro-escuro em discursos 

decisórios, como uso, para fundamento, a fim de decidir, e construído, a partir de clássicos 

discursos doutrinários do claro-escuro, procedentes de clássicas dogmáticas jurídicas, esparsas 

em áreas que o acentuam, delineia-se, por uma leitura semiótica, um perfil do claro-escuro, no 

discurso decisório, tradicional e com avanços. 

Predominantemente, na interpretação do claro-escuro, nos tribunais, respinga-se a 

influência da tradicional máxima in claris cessat interpretatio isto é, interpreta-se o não-claro 

e não se interpreta o claro, com influência de dogmáticas jurídicas clássicas e com 

instrumentais de construção de sentido, de épocas anteriores. 

O perfil do claro-escuro nos discursos decisórios, é traçado, como preso em  discursos 

doutrinários, conforme casuísmos de discursos legislativos, predominantemente. O claro-

escuro, nos discursos decisórios, em sua maioria, é utilizado como controle-dominação. 

No discurso decisório tradicional, o contorno de uma clareza lingüística do direito, no 

sentido restrito, predominante, significa construção no sentido de elaboração, redação e estilo, 

de acordo com uma semiótica estilística e também gramática normativa, a serviço de uma 

teoria da construção e interpretação do direito.  

O não-claro é delimitado como defeito de uma linguagem, a ser eliminado, com 

repercussão na técnica redacional de uma peça jurídica e o não-claro é tratado como problema 

de uma interpretação estreita. 

 O contorno do claro-escuro, construído e usado em discursos decisórios, tradicionais e 

com sinais de avanço, encontra-se moldado por uma teoria clássica do discurso doutrinário da 

construção, interpretação e decidibilidade do referido claro-escuro no direito. Essa teoria 

clássica, doutrinária do claro-escuro é construída, a partir de um perfil do claro-escuro, 

delineado por subsídios, espalhados em dogmáticas jurídicas clássicas.  Da mesma forma, o 

perfil da construção e do uso do claro-escuro, nos discursos decisórios, delineado por 

ingredientes, esparsos na jurisprudência. 

                                                                                                                                                         
quanto ao atendimento dos embargos. Porém, deixou em aberto, quer dizer, deixou vago para uma solução de 
questões que só podem ser adequadamente apreciadas em outro momento. O uso de indeterminação lingüística, 
implicada pela vagueza da linguagem, permite acomodar novas situações, como no caso alegado acima pelo 
ministro relator. O vago, nessa hipótese, é inerente e constitutivo de um ordenamenteo. 

.A vagueza da linguagem é vantajosa porque incorpora uma oscilação entre a necessidade de certeza e a 
necessidade de deixar certas questões em aberto para serem apreciadas no tempo adequado ou para uma solução 
posterior. Nesse caso, o uso do vago é intencional.. 
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Por meio dos avanços na construção e uso do claro-escuro em discursos decisórios, 

atrelados a um discurso doutrinário, redesenhado, como o do professor Eros Grau, desperta – 

se para um redimensionamento de construção da clareza jurídica, com critérios de uma teoria 

do direito, como linguagem, por meio de utilização de uma semiótica jurídica, pelo viés de  

reconstrução e também de reengenharia, como semiótica no direito. 

Avança-se no contorno de uma clareza jurídica, no discurso decisório,com utilização 

de  uma semiótica no direito, com critérios, semióticos, pragmáticos, em especial, a 

indeterminação lingüística, pela vagueza. Enfatiza-se uma interpretação por uma leitura 

semiótica, na construção de normas jurídicas. Assinala-se em direção ao não-claro, como 

constitutivo do ordenamento, numa visão de norma-comunicação, com o norte do estatuto da 

linguagem, como estruturante de seu próprio funcionamento 

Impulsiona-se, na construção de uma clareza jurídica, pragmática, de uma norma 

jurídica, nos discursos decisórios e, por trás, em discursos doutrinários do claro-escuro 

jurídico Abre-se caminho para uma norma jurídica não-clara, convivendo com uma norma 

jurídica clara, no ordenamento. O não-claro passa a ser encarado não mais como defeito a ser 

eliminado. O não-claro jurídico não é eliminado, por meio do ingrediente pragmático, 

intencionalidade. 

Dá-se um passo à frente, na construção de uma clareza jurídica, pragmática. Desperta-

se para uma clareza jurídica do ordenamento jurídico ou de uma clareza jurídica entre normas 

jurídicas de discursos legislativos, constitucionais e infraconstitucionais. A clareza jurídica do 

ordenamento, ou seja, entre normas constitucionais e infraconstitucionais, no ordenamento, 

exerce a função de controle de qualidade de constitucionalidade.  
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PARTE II. TEORIA RESSIGNIFICADA DA CLAREZA JURÍDICA. 

 

CAPÍTULO 1.  INSTRUMENTAIS SEMIÓTICOS E O ESTATUTO DA 

LINGUAGEM. 

 

1.1. Apresentação.  

 

Na leitura semiótica do claro-escuro no direito, utilizam-se acepções e ferramentas 

lingüísticas. Destacam-se o estatuto da linguagem e o próprio uso de uma semióticao do 

direito e semiótica no direito 

O estatuto da linguagem como instrumento de comunicação predomina na tradição. A 

trilha a ser percorrida é pelo estatuto da linguagem, como constitutiva de seu funcionamento. 

Em decorrência, entram no sistema o claro e não-claro. 

Aproximam-se dogmática lingüística, dogmática jurídica  e relevância, semioticidade 

e juridicidade.. Apontam-se  contornos pragmáticos de  indeterminação, ambigüidade, 

vagueza, em interpretação jurídica de casos. 

 

1.2. Estatuto da linguagem e noção constitutiva de língua afetada pelo real . 

  

A linguagem é o centro de uma semiótica jurídica e de uma filosofia do direito. Em 

direito como linguagem, o problema da linguagem não é novidade. O avanço está em repensar 

o estatuto da linguagem, situada em primeiro plano.   

O critério norteador do direito, visto como linguagem, consiste  na idéia básica de 

concepção de linguagem, de uma língua, como categoria lingüística ou semiótica. Em 

lingüística ou semiótica, a problemática de uma concepção de língua gira em torno da  função 

da linguagem.  

De um lado, a língua tem uma função representativa da linguagem, como uma noção 

tradicional que entende que a língua é um instrumento de comunicação, com sua função 

representativa da linguagem. Nessa concepção, os desvios dessa função representativa são 

considerados extralingüísticos, por não serem inseridos no sistema lingüístico. A insuficiência 

da língua ou a falha da língua não está dentro da língua, por ser extralingüístico e deve ser 
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evitado ou corrigido. O objeto lingüístico não incorpora elementos, por não serem pertinentes 

para a significação, como discurso, estilo, não-claro. 

Por outro lado, uma concepção de língua a considera como uma atividade constitutiva 

e não instrumento de comunicação. A função da linguagem é estruturante do mundo no 

diálogo. Altera-se o objeto lingüístico que incorpora elementos, os quais passam a ser 

considerados pertinentes para a significação como, discurso, estilo,  o não-claro. A falha, as 

insuficiências de linguagem são relevantes para uma significação. Deixam de ser 

extralingüísticas e passam a ser lingüísticas, ou seja, são elementos pertinentes para a 

significação. Discurso, estilo, o claro e o não-claro passam a ser, nessa concepção 

constitutiva, propriedades essenciais do discurso, objetos relevantes para uma significação. A 

visão de desvio fica enfraquecida. A questão de variabilidade de recursos é constitutiva da 

linguagem. 

Discurso, estilo, o claro e o não-claro incorporam - se como elementos pertinentes 

para significação no objeto da lingüística, em uma teoria da linguagem alargada. Discurso, 

estilo, o não-claro são feitos na língua. As insuficiências de linguagem também são 

pertinentes e constituem o objeto lingüístico, na acepção de língua, em sua função de 

linguagem, constitutiva, estruturante do mundo no diálogo. Considerar o não-claro como 

relevante na significação lingüística é uma questão pertinente para o objeto lingüístico.48  

Trazer uma concepção de língua como instrumento de comunicação com suas 

conseqüências lingüísticas para o direito, é construir uma significação jurídica de uma 

semiótica jurídica com critério insuficiente. 

Fundamentar-se em uma concepção de língua com sua função constitutiva da 

linguagem, para uma finalidade de decidir os conflitos de comportamento, é recorrer a uma 

semiótica jurídica alargada, com a visão de defeito lingüístico atenuado. Se, no entanto, 

recorrer a essa concepção de língua com função constitutiva, para construir significação 

jurídica, com o intuito de proceder a análises textuais, sem a preocupação de decidibilidade de 

conflitos, com o sentido do justo e não-justo, mesmo assim uma semiótica jurídica é a que 

orienta a descrição. São fins diferentes. 

É o critério da relevância, para incorporação de elementos pertinentes do objeto 

lingüístico. A questão é se os elementos são de natureza lingüística ou não e também se os 

elementos são de natureza jurídica ou não. É o problema da pertinência em um  ordenamento.   

                                                 
48 Sírio Possenti. Discurso, estilo e subjetividade,  p.13 
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A concepção de língua como código, como instrumento de comunicação, representa 

uma tradição forte. Dizer que língua é código, destinado à transmissão de informação de um 

individuo a outro é, ao mesmo tempo, admitir que todos os conteúdos são expressos de modo 

explícito. O que é dito no código é totalmente dito ou não é dito (Ducrot). 

Essa concepção de língua como instrumento de comunicação é recusada por teóricos 

da linguagem da Unicamp (Possenti, Franchi, Osakabe, Lahud, Eni Puccineli Orlandi) . A 

concepção de língua é constitutiva, com ênfase nos implícitos. Esse é o caminho a ser 

trilhado. 

O critério delimitável é a dicotomia língua e discurso, encarada por duas vias. Uma via 

baseia-se na oposição entre língua e discurso, isto é, por uma lingüística da língua, com seus 

traços pertinentes puramente lingüísticos, no interior da língua sem traços pertinentes da fala. 

Outra via consiste em dissolver a dicotomia língua e discurso, por meio da qual, os elementos 

pertinentes do discurso alargam a pertinência da língua, passando de elementos relevantes do 

discurso para pertinentes da língua, ou seja, o discurso na ou no interior da língua. É a 

configuração de uma lingüística da língua, alargada. 

Acirradas disputas teóricas se dividem entre uma pertinência estreita da língua e uma 

pertinência alargada da língua, inspiradas por procedimentos distintos de teorias e 

metodologias. O critério de limite físico para o tamanho de extensão do objeto língua é a 

pertinência, alargada ou estreita, da língua, com traços relevantes do discurso. A questão é 

alargar ou estreitar o tamanho da extensão da forma material lingüística, incluindo ou não 

traços discursivos na língua como traços relevantes. Uma significação de uma norma 

lingüística é constituída com traços pertinentes do objeto língua que abarca ou não elementos 

relevantes discursivos. O critério de significação flutua entre pertinência estreita ou 

pertinência alargada da língua. A solução dos problemas se circunscreve no interior da 

língua.49  

Avanço da filosofia contemporânea aponta para repensar o estatuto da linguagem, não 

mais como uma questão dentre outras, senão um centro pulsante do filosofar.50 

Repensar o estatuto da linguagem, em perspectiva de teorias da linguagem, remete às 

funções da linguagem, à noção de língua, como instrumento de comunicação ou como uma 

atividade constitutiva ou estruturante. E não há unanimidade sobre os ingredientes que 

                                                 
49 Sírio Possenti.  Discurso, estilo e subjetividade,  p.25. 
50 Ver André Karam Trindade; Fábio Caprio Leite de Castro. A filosofia no direito e a temporalidade jurídica. 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, p. 58: “O grande avanço da filosofia contemporânea está em 
repensar o estatuto da linguagem e da temporalidade, colocando ambas em primeiro plano. Houve uma mudança 
radical de paradigma filosófico. Elas não são mais questões dentre outras, senão o centro pulsante do filosofar”. 
 



 

 

83 

compõem a estrutura da língua, considerada como atividade constitutiva. Dependendo do 

caminho a ser trilhado, como instrumento ou como atividade constitutiva, os reflexos sobre o 

claro/não claro impulsionam rumos distintos. 

Teorias de discursos, por vias diferentes, interessam - se por esse terreno escorregadio, 

onde se dão as falhas, deslocamentos, pontos de deriva dos enunciados, rupturas de sentido, 

reduto em que o sentido está em perigo na divisa entre sentido e não-sentido, clareza e 

obscuridade, necessário e falta, unidade e multiplicidade. 

A idéia de um assujeitamento do indivíduo, por meio de um discurso completo e 

transparente concorre com outra que mantém uma certa distância entre o sujeito e o 

conhecimento. Por um lado, busca-se a transparência, onde o não-claro, ambíguo (e&) se 

fazem presentes como mal necessário. Por outro lado, a valorização da opacidade configura-

se como condição de possibilidade constitutiva do discurso. 

O estatuto da língua passa por uma mudança de uma perspectiva, antes entendida 

apenas em seu caráter instrumental, tendo como função uma comunicação ideal, para seu 

caráter estruturante, constitutivo, com uma função também de uma não-comunicação como 

ideal. Essa oscilação de tendências em volta do estatuto da língua significa uma alternância 

entre uma busca do ideal de perfeição da língua, valorizando o rigor, precisão, clareza para 

uma aceitação de incompreensões, dificuldades, não-clareza de comunicação, clareza relativa. 

Da ótica do estatuto da língua como instrumento de comunicação, onde o claro e não-claro 

são encarados como um problema a resolver, desloca-se para ser considerado como um modo 

de ser da língua, como fatos lingüísticos estruturantes, em uma perspectiva do estatuto da 

língua como atividade constitutiva. 

Nessa movimentação em torno desse estatuto da língua, flutuam-se concepções sobre 

claro/não-claro. De um lado, o não-claro está aí para ser resolvido, precisa ser eliminado, em 

uma visão de ou claro ou não-claro. De outro lado, o não-claro consiste em um mal 

necessário, com o qual é necessário saber conviver, precisa ser cultivado. Ou ainda, por um 

outro viés, o claro/não-claro,  como característica constitutiva, é uma condição que é própria 

da língua e, como tal, está aí para ser analisado e trabalhado e não para ser resolvido ou 

cultivado. O não-claro está no interior da língua.  

Na ótica purificadora, a língua é um ideal de transparência, um fenômeno de 

depuração da língua que entra em colisão com o não-claro, sendo preciso apagar as zonas de 
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indeterminação e de obscuridade, como mal da linguagem, por serem perturbações ao 

sistema.51 

Em outra direção, segue a tendência que rejeita uma visão higienista da língua e que 

entende que os deslocamentos de sentido como modos de resistência que passam a significar 

em sua relação com a história. Essa perspectiva aceita o axioma de que não se pode dizer 

tudo, em matéria de linguagem. Os sentidos não-claros não são imputados a problemas 

episódicos de interpretação, mas sim a condições estruturantes da língua. Existe uma 

contradição na língua como algo que funciona como base material na qual são construídos 

processos lingüístico-discursivos. As dissonâncias entre língua e real da língua ou alíngua são 

trabalhadas. A relação entre língua e discurso é de contradição e não de oposição. 

Nesse entendimento, uma concepção de língua é movida pelo critério da mudança 

teórica de terreno. A exterioridade é constitutiva, é uma parte integrante do que está dentro, 

não havendo separação entre interioridade e exterioridade. O equívoco, a contradição, o não-

claro deslocam-se para constitutivos da língua, fazendo parte do seu real. 

Pelo entendimento dos que tomam não-clareza, ambigüidade como carência do 

sistema das línguas naturais, constituem problema a resolver, nas trilhas do ou/ou, 

objetivando modos de eliminá-las.  

Por sua vez, a opção pelo primado do múltiplo, abre brechas para a existência do vago, 

do opaco, do não-claro, do ambivalente, do ambíguo, sem a necessidade de expurgar da 

língua esses desvios, apesar de entrarem em contradição com os princípios de consistência e 

completude que determinam regras de formação. Nas frestas, existem fatos da língua que 

brincam com a ordem da regra e aí, nesse espaço, que se encontram o equívoco, as 

contradições, o absurdo, o não-sentido. Na opaca e resistente materialidade de construções, 

desvendam-se deslocamentos e efeitos de sentido que subvertem o sistema, surpreendendo a 

estrutura significante. 

No estudo desses fenômenos, perspectivas se dividem desde um problema de recepção 

e de um problema lingüístico até outras visões, como a relativa à estratégia discursiva. No 

primeiro enfoque, são considerados acidentes, o discurso se expressa por uma determinação e 

estão presentes a univocidade e uma participação, em maior ou menor intensidade, do sujeito, 

em relação à exigência diferenciada de interpretação que esses fenômenos acionam. Na via da 

                                                 
51 Consultar a Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos, artigo 5º. Ver, ainda, Fábio Lopes da Silva, 
Heronides Maurílio de Melo Moura. O direito à fala. p. 10, 13, 23-24, 114. Em face do direito à fala, do direito à 
liberdade de elaborar a expressão, desloca-se o critério de claro ideal e de não-claro como vício, conforme uma 
concepção idealizada de língua, para claro relativo a variadas manifestações lingüísticas e um não-claro não mais 
como um vício a ser afastado do padrão, mas sim constitutivo de cada manifestação lingüística. 
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estratégia discursiva, esses fenômenos passam de um acidente a algo inerente ou pertinente ao 

discurso que se expressa por uma indeterminação latente, cujo conhecimento e manipulação 

se constituem em forma de poder.  

Pela via de entendimento de uma concepção estruturante de uma língua implica 

desconfiar do efeito de aparente transparência, com intervenção da historicidade,  opacidade, 

cuja espessura e densidade façam resistência. Essa resistência mobiliza uma ordem da língua. 

O mesmo acontece em relação ao sujeito. Uma teoria do discurso que adote essa concepção 

de língua trabalha com a contradição entre as forças de hipertrofia e a submissão ao 

assujeitamento. O sujeito não é totalmente livre nem totalmente determinado por mecanismos 

exteriores. E a resistência do mundo tem a ver com a relação com a história, com a sociedade 

e com relações de poder, que caracterizam uma aproximação constitutiva com a exterioridade. 

Nessa linha, vai importar uma linguagem não como instrumental, mas como trabalho 

simbólico. Nessa relação mundo/linguagem, entra a ideologia, como condição. É no espaço 

em que os enunciados da língua escapam à organização da língua, ao trabalho da razão e da 

lógica sobre a linguagem que se localizam os furos e faltas estruturantes e próprios à ordem 

da língua . É o lugar da incompletude da linguagem. 

Para uma teoria do discurso, nesse entendimento, a falha, a fissura, o deslizamento são 

lugar de resistência, lugar do impossível, o qual não é tão impossível, bem como do não-

sentido que também faz sentido. Por intermédio de fatos lingüísticos estruturais, como o não-

claro (e&), implicados pela ordem do simbólico, existe uma condição de investigar um 

funcionamento particular de sentidos.  

O fenômeno da resistência da língua, de natureza opaca, caracteriza a materialidade 

lingüística. A escolha desse caminho afasta a concepção corrente da língua como mero 

instrumento de comunicação. 

A noção de língua afetada pelo real, que incorpora ao seu interior fatos postos à 

margem como indesejáveis e problemáticos, abre brecha para trabalhar o impossível como 

condição de língua. Esse enfoque entra em sintonia com o princípio de que falar de língua é 

falar de falta. O sistema significante apresenta-se como instável, heterogêneo  e não-fechado, 

prevendo no ordenamento um espaço que escapa ao enquadramento formal. A multiplicidade 

do dizer é condição estruturante da língua. 

Guiam os mecanismos de funcionamento os princípios lingüísticos liberdade e coação, 

a possibilidade do jogo da/na língua e a necessidade de ordenamento que integram o sistema.  

A língua tem uma opacidade, uma espessura semântica, uma densidade histórico-

social. 
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No real da língua, a noção de falta é estruturante, a língua comporta em seu interior 

um espaço para falhas, brechas, o impossível, a partir do princípio de que não se pode dizer 

tudo, tratando-se de linguagem. 

Tanto na unicidade e na pluralidade, a comunicação apresenta problemas já que a 

língua, em sua complexidade, não emite certificado de garantia que a torne imune a mal-

entendidos, incompreensões, equívocos, daí os riscos de não compreensão. 

A questão do claro/não-claro relaciona-se com uma concepção de língua que incorpora 

fatos que usualmente são deixados à margem. O não-claro demarca ponto de fuga que 

representa modo de resistência da ordem da língua. A língua comporta possibilidade de 

rupturas. A realidade de fatos resistentes expõe a língua a incertezas. Na língua, há um ponto 

que não cessa de negociar com o não-gramatical (Chomsky). A língua serve também para não 

comunicar (Pêcheux).  

Na via desse entendimento, a língua, como um sistema capaz de jogo, equivoca-se e 

tem entre seus traços a contradição.  Esse lugar do jogo da língua é o lugar de examinar o não-

claro, o equívoco, ambigüidades, deslizamentos de sentidos, que fazem parte integrante da 

atividade de linguagem. Não são parasitas da comunicação. O sistema da língua guarda em si 

a possibilidade do jogo, com o princípio da liberdade, bem como a necessidade do 

ordenamento, sob o manto da coação. Liberdade e coação são estruturantes do sistema. 

Na interface de uma ordem simbólica da sintaxe da língua com o discurso, situam - se 

os fatos da língua, como o não-claro (e &), que brincam com a língua em seus limites e jogam 

com regras. Nesses fatos de língua, ocorre uma ruptura do fio discursivo, por meio do não-

claro (e &), dos lapsos de língua, da duplicidade de efeitos discursivos. Existe uma tensão 

entre o plano de organização da língua e o plano de organização dos acontecimentos. Na 

constituição de sua materialidade lingüístico-histórica, o discurso, como processo de produção 

de sentido, tem na língua um suporte. A falta e o excesso, fenômenos de resistência, como o 

não-claro (e&), são fatos de língua, constitutivos da estrutura. 

O núcleo é a língua, como estatuto constitutivo, e sua espessura material como sistema 

significante, o fenômeno da resistência da língua, do mundo e do sujeito. A linguagem não é 

una. Tem sua organização singular que não rejeita o que escapa a suas regras de ordenamento, 

ou seja, o que falta ou o que excede são constitutivos de sua estrutura heterogênea. Existe na 

língua o impossível, pois em matéria de linguagem não se pode dizer tudo.  

O não-claro (e&), o equívoco, irrompem como um lugar de resistência, inerente à 

língua e à sua constituição, compatível com a natureza instável, heterogênea e contraditória de 

um sistema aberto. O não-claro e ambíguo evidenciam um modo de ser da língua e não só um 



 

 

87 

acidente no reino da univocidade entre idéias e signos. Nas brechas abertas pelo não-

claro/ambigüidade, surge o primado do múltiplo, onde sucedem deslizamentos de sentidos. O 

real da língua apresenta-se atravessado por falhas, furos, fissuras.  

Na via de uma teoria lingüística do discurso, com percursos por um grupo de 

lingüistas da Unicamp, capitaneado pela pesquisadora Eni Puccinelli Orlandi, o discurso se 

coloca como objeto-fronteira, no limite de divisões disciplinares institucionalizadas, como a 

lingüística. Assume uma posição denominada de entremeio, com deslocamentos, cruzamentos 

e confrontos, trazendo para a reflexão da/na linguagem um caráter de dentro/fora da língua 

(Robin).  

Por esse viés, existe um lingüístico do discurso que se distingue do lingüístico da 

língua, pois o lingüístico não é monopólio da lingüística. A linguagem e o discurso não são da 

exclusiva competência dos lingüistas nem sua propriedade. É assim que o discurso do 

lingüista se articula com o discurso do jurista. Uma teoria do discurso, nessa linha, pensa um 

lingüístico que não é de uma lingüística stricto sensu.  Uma teoria do discurso, assim 

redimensionada, tematiza o objeto discursivo, nos limites de grandes divisões disciplinares, 

não se vendo nem como disciplina auxiliar nem campo autônomo, mas sim como uma 

disciplina de entremeio, trabalhando contra redução. Não se reduz língua à gramática nem o 

lingüístico à lingüística nem à língua do lingüista. O que interessa para essa perspectiva é a 

existência do lingüístico em sua relação dinâmica e contraditória com o discursivo. 

Nessa via de enquadramento, uma teoria lingüística do discurso considera um 

lingüístico no aspecto material, na sua espessura de ordem significante. A relação entre 

lingüístico e discursivo é constitutiva e não instrumental. O sistema é relativamente autônomo 

e de base material. 

Seguindo o caminho dessa linha teórica, para os fenômenos claro/não-claro (e&) 

ambigüidade, equívoco, são identificadas tendências, isto é, de um lado, dentro de um mundo 

lógico, cujos limites não admitem brecha, de outro, uma tendência que admite surpreender a 

linguagem, (des)construir os sentidos, perturbar a ordem do sistema e driblar as regras. 

A primeira tendência tem sido, ao longo do tempo, majoritária, no sentido de uma 

concepção de língua, em uma conduta terapêutica, que vai resolver o não-claro/a 

ambigüidade, suprimi-los. O não-claro/a ambigüidade sucumbem, em nome das exigências de 

clareza. Todavia, já se apontam mudanças, no sentido de trazer para dentro do estudo da 

língua os fatos deixados à margem. Em nome da exigência da clareza, o não-claro/a 

ambiguidade sucumbem. O não-claro não entra no sistema. 
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Uma segunda tendência admite a possibilidade de surpreender a linguagem, onde o 

não-claro/a ambigüidade e equívoco são redimensionados e valorizados. A tensão liberdade e 

coação faz parte constitutiva do sistema. Começam a balançar os alicerces da 

transparência/univocidade/regularidade e ocorre uma mudança de terreno para 

opacidade/multiplicidade/dispersão de regularidades. O não-claro entra no sistema.52  

O caminho a ser percorrido é o de uma norma jurídica como língua, na acepção de 

língua constitutiva de um sistema, centrada no estatuto da linguagem. Entram em um 

ordenamento jurídico o claro e o não-claro. A língua e uma norma jurídica como língua 

estruturam seu próprio funcionamento. 

 

1.3. Interpretação lingüística e jurídica, dogmática lingüística e jurídica e relevância, 

semioticidade e juridicidade. 

 

Língua é entendida em um sentido largo, genérico, por assim dizer, uma língua 

semiótica ou lingüística lato sensu e não exclusivamente lingüística stricto sensu. Entende-se 

uma semiótica, sem redução a uma lingüística estreita, com uma concepção de língua como 

estruturando seu próprio funcionamento, onde o fenômeno jurídico não existe na língua como 

um dado pré-existente. 

Além do giro lingüístico, uma filosofia do direito deve operar também seu giro 

interpretativo, em que problemas hermenêuticos se encontram ligados a essa natureza 

constitutiva, ou seja, a língua é consubstancial ao direito.  Esse giro interpretativo abre uma 

compreensão mais larga, mais global do sentido, não o reduzindo apenas a considerações 

lingüísticas estreitas. Uma perspectiva semiótica, lato sensu, nessa linha, renova figuras 

fundamentais da teoria do direito. Semiótica e Filosofia se aproximam, com aval de Eco. 

Uma língua, como simples instrumento do direito, é uma concepção clássica. Presa a 

essa acepção de língua, uma hermenêutica, de tipo normativo ou ciência de regras de 

interpretação de textos, no sentido mais amplo, é essencialmente técnica e normativa. Seu 

objetivo é afastar o arbitrário e o subjetivismo, no domínio da interpretação. 

Nessa acepção de língua como instrumento, do implícito determinista de um sentido 

único de todo texto, infere-se a natureza secundária da operação de interpretação, isto é, 

apenas os textos, considerados patológicos, que não revelam imediatamente ao 

leitor/intérprete seu sentido uno e claro, necessitam de interpretação. Com exceção desses 

                                                 
52 Consultar Cristina Leandro Ferreira. Da ambigüidade ao equívoco: a resistência da língua nos limites da 

sintaxe e do discurso, p. 15-16,21-23,27,119-122. 
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casos marginais, a compreensão realiza-se, sem recurso algum à interpretação, ou seja, o 

sentido seria fixo uma vez para tudo no texto. Trata-se de descobri-lo e aplicá-lo à realidade. 

Se alguma dificuldade de compreensão surgir, aplicam-se receitas clássicas, a saber, métodos 

de interpretação, vale dizer, sistemático, gramatical, histórico, dentre outros. Hoje, afasta-se a 

idéia de uma aplicação puramente mecânica de métodos de interpretação, com uma 

simultaneidade de diversos métodos, por um método rotulado de eclético.  Também 

abandonam - se uma hermenêutica normativa e a regra  claris non fit interpretation, isto é, 

não se interpreta o claro, mas sim interpreta-se só o não-claro. Esse tipo de concepção 

participa de uma visão estática do real,  em uma doutrina do texto claro, isto é,  claris non fit 

interpretatio.  

Uma semiótica abre o direito para uma intelecção mais dinâmica, mostrando que o 

objeto língua é mais orgânico do que analítico, que não se deixa apreender por técnicas as 

quais pressupõem univocidade de todo texto, considerado normal. Uma apreensão linear da 

textualidade e uma literalidade resultam de uma concepção clássica e idealizada da 

língua/linguagem, como vestimenta do pensamento. 

Uma influência dessa hermenêutica normativa se liga à afirmação de uma separação 

radical entre aspectos lingüísticos e aspectos jurídicos, isto é, de uma dissociação entre 

compreender lingüisticamente um texto de lei e interpretar texto de lei juridicamente. É ainda 

a concepção de língua-vestimenta do direito, instrumento do direito. Uma hermenêutica 

normativa molda-se em uma concepção de língua idealista, analítica. 

Hermeneutas jurídicos que entendem que um estudo do direito como linguagem  

macula a juridicidade do direito têm uma visão de uma hermenêutica normativa, com 

separação radical entre aspectos jurídicos e aspectos lingüísticos, com uma acepção de língua 

idealizada como instrumento.53 

O caminho é o de uma semiótica e de uma hermenêutica alargadas e associadas, 

mediante uma acepção lato sensu de uma língua consubstancial ao direito, mais orgânica do 

que analítica, que estrutura seu próprio funcionamento e renova figuras fundamentais de uma 

teoria do direito. Não há dissociação entre compreender linguisticamente discursos jurídicos e 

interpretá-los juridicamente. Uma semiótica e hermenêutica ressignificadas encontram-se a 

serviço de uma teoria do direito redimensionada, sem macular uma juridicidade do direito. 

Trata-se de uma posição intermediária. 

                                                 
53 Alain Papaux. Un modèle dynamique de catégorisation juridique: l´”Encyclopédie” Sémiotique de U.Eco. 
Internationl Journal for the Semiotics of Law, p. 1-7. 
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1.4. Contornos de indeterminação/ambigüidade/vagueza, em interpretação jurídica de 

casos. 

  

São apresentados casos de interpretação jurídica por semioticistas internacionais, 

Moshe Azar e Endicott, que delineiam contornos de não-claro, vagueza e ambigüidade. 

( justificativa dos 3 casos, 3 textos) 

Em primeiro lugar, Moshe Azar configura contornos de  ambigüidade e de vagueza em uma 

interpretação jurídica. 

Em disputas de interpretação, dois caminhos são apontados, um lingüístico pragmático 

e outro pelo significado de unidades lexicais, com ênfase em uma indeterminação lexical. 

Uma aproximação de interpretação pragmática é, basicamente, tentar compreender um 

texto, tendo em vista como as intenções são comunicadas em um texto. De acordo com essa 

perspectiva, o significado de um texto é uma entidade intencional. Mais do que isso, 

significado e intenção são duas palavras diferentes para o mesmo fenômeno, seja intenção de 

um indivíduo em um contrato, seja a intenção de um legislador na elaboração de legislação, 

seja a intenção de um juiz em decisões judiciais. O real significado de um texto é somente o 

que seu autor teve intenção de significar. O contexto e as circunstâncias determinam um 

sentido particular, segundo a intenção do autor. 

Por outro viés, disputas de interpretação ocorrem pelo significado de unidades 

lexicais, onde ambigüidade e vagueza são espécies de indeterminação lexical (Moshe Azar). 

Para diferençar ambigüidade de vagueza, de acordo com uma lingüística pragmática, o 

reconhecimento de um caso como vagueza leva à conclusão de que nenhuma interpretação 

pragmática é possível. De outro lado, reconhecendo um caso como ambigüidade significa que 

uma das duas alternativas é pragmaticamente preferível. O outro caminho conduz à 

possibilidade de chegar-se a uma solução baseada em considerações pragmáticas (contexto 

lingüístico e circunstâncias), por meio das quais se identificam casos de ambigüidade e não de 

vagueza. 

A importância de reconhecer ambigüidade e vagueza, os dois tipos maiores de 

indeterminação, não é nova. Filósofos, lingüistas e juristas dispensam considerável atenção 

nesses fenômenos. Em um sentido clássico, ambigüidade se distingue pelo traço do equívoco. 

Ambigüidade apresenta seu elemento distintivo, o equívoco, enquanto vagueza não possui 

esse ingrediente do equívoco. 

Existem quatro tipos de indeterminação lexical ou polivalência, isto é, homonímia, 

polissemia, generalidade e vagueza. Homonímia, polissemia e generalidade são três espécies 
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de ambigüidade lingüística, ou seja, são fontes de uma ambigüidade de comunicação real, não 

porque a língua porta alguma deficiência, mas sim por causa de um usuário da língua que 

pode sempre evitar uma ambigüidade lingüística. Podem ser desambigüizadas pelo 

destinatário, graças ao contexto e circunstâncias.  O quarto tipo de indeterminação, a 

vaguidade, não pertence, estritamente falando, a uma ambigüidade lingüística e não pode ser 

desvaguizada pelo contexto. Vagueza denota uma categoria conceptual que tem uma zona de 

incerteza como se uma entidade no mundo real pertence à categoria. Reconhecem-se subtipos 

de vagueza, uma vagueza categorial e uma vagueza gradual. A vagueza categorial, não-clara, 

é devida a uma incerteza do critério ou condições usados na aplicação de um termo. A 

vagueza gradual é devida à incerteza da extensão ou do grau na aplicação de certas palavras.  

Diferentemente de uma ambigüidade lingüística, que é mais ou menos uma linguagem 

específica, vagueza é uma linguagem universal, resultando de uma prática de linguagem, 

referindo-se a objetos, ações, propriedade que têm valores absolutos. E o modo de um usuário 

da linguagem dar a um termo vago um significado preciso, por uma definição estipulativa. É o 

que se encontra em textos jurídicos, como, por exemplo, leis e contratos. Devido ao caráter 

intrínseco da vagueza, que tem pouco a fazer com uma estilística de um texto, o contexto 

lingüístico não fornece pistas para uma clarificação de palavras vagas. Em contraste, uma 

ambigüidade, em todas suas formas, homonímia, polissemia, generalidade, ambigüidade 

estrutural, ambigüidade referencial de termos dêiticos, é extrínseca, no sentido de que é a 

linguagem que causa a ambigüidade pode ser desambigüisada pelo contexto lingüístico. Em 

uma real comunicação, as ambigüidades desaparecem. Em uma comunicação real, o estatuto 

da ambigüidade é diferente da vagueza. Há necessidade de desambigüizar uma ambigüidade 

por causa de uma comunicação com sucesso. Vagueza pode permanecer porque é 

compreendida e aceita como tal por ambas as partes de um evento de comunicação. 

Um termo vago freqüentemente é causa de disputas jurídicas. O problema, nesses 

casos, não é o texto como compreensão de comunicação, mas sim aplicação de termos ou 

categorias conceptuais em casos particulares. Nesses casos, lingüística pragmática não 

contribui para resolver o problema de vagueza em um texto particular, Mas se torna evidente 

que o problema resulta de uma ambigüidade e o intérprete tem de escolher uma alternativa 

para o significado pretendido pelo autor. Uma lingüística pragmática pode ser de interesse, 

pelo menos por alguma das partes envolvidas. 

Em discursos decisórios, há uma inclinação em preferir olhar disputas de 

interpretação, como se fossem casos de vagueza, em vez de casos de ambigüidade, o que são 

realmente, transformando ambigüidade em vagueza, apesar de o fato de um contexto ser 
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capaz de desambigüizar, o que prova que vagueza não é o problema. Não são casos de 

vagueza, mas sim de ambigüidade, pois a solução pode ser encontrada pelo contexto 

lingüístico. Não se pode substituir um processo de desambigüisar por um critério de  contexto. 

Desvaguetizar um termo pelo uso é possível, só se o termo for entendido de um modo não-

ambíguo. 

Em controvérsias, apresentadas em tribunais, em torno de interpretação de palavras e 

enunciados em textos jurídicos, os casos são tratados como vagueza, enquanto poderiam ser 

tratados e resolvidos, pelo texto inteiro, pelo contexto, como ambigüidade. Tentando 

desvaguetizar ou aplicar uma definição em um caso particular, procuram encontrar solução, 

com base em um contexto lingüístico, em um movimento antipragmático. Isso implica que o 

sentido de unidades lexicais, das espécies lexicais de indeterminação, ambigüidade e vagueza, 

é delineado  inadequadamente. O critério uso é utilizado para vagueza, enquanto deveria ser 

para ambigüidade. O problema não é o uso de um contexto pragmático, mas sim de um uso 

contextual como traço pertinente de  categorias trocadas, a vagueza pela ambigüidade, na 

carona de Moshe Azar, de Haifa University, Israel.54  

O problema da intersubjetividade relaciona-se com o problema da interpretação no 

raciocínio judicial, o papel e construção de fatos relevantes juridicamente. O semioticista 

jurídico Azar aproxima o raciocínio judicial em termo de ambigüidade e indeterminação, onde 

linguagem e direito se relacionam.  Ambigüidade e indeterminação são traços na análise do 

discurso jurídico, onde o papel de desvaguetizar e desambigüizar permanece  crucial para 

intérpretes. Azar argumenta que juízes tendem a adotar uma perspectiva anti-pragmática , na 

qual casos as tratam como casos de vagueza, em vez do que elas são realmente, isto é, casos 

de ambigüidade. 55 

  A seguir, Endicott trata da vagueza no direito. 

O direito é, comumente, vago. Controvérsias do direito, em casos particulares, são 

indeterminadas. O clamor da controvérsia é chamado de clamor da indeterminação que possui 

implicações em uma interpretação do direito, do discurso normativo e decisório (Endicott). 

Quando se fala em vagueza de linguagem jurídica, não é meramente sobre vagueza de 

linguagem. Para Endicott, vagueza e indeterminações são traços essenciais do direito. Embora 

nem todas as leis sejam vagas, sistemas jurídicos, necessariamente, incluem leis vagas. 

                                                 
54 Moshe Azar. Transforming Ambiguity into Vagueness. In: Legal Interpretation. In:Interpretation, Law and 

the Construction of Meaning, p. 121-137. 
55 Anne Wagner, Wouter Werner, Deborah Cao. Introduction. In: Anne Wagner, Wouter Werner, Deborah Cao 
(ed.). Interpretation, Law and the Construction of Meaning. Collectde Papers on Legal Interpretation in Theory, 

Adjudication and Policital Practice, p.XII_XIII. 
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Quando a lei é vaga, o resultado é que direitos, deveres e poderes jurídicos das pessoas são 

indeterminados, em alguns casos. 

São marcas características da vagueza: dúvidas e controvérsias, que se originam de 

aplicação de expressões vagas, em alguns casos, bem como o denominado princípio da 

tolerância o qual significa que palavras vagas aparecem para tolerar diferenças insignificantes. 

Uma noção de indeterminação no direito implica que uma lei é indeterminada, quando 

não houver uma resposta peculiar de direito para uma questão de direito ou de aplicação do 

direito aos fatos de um caso. Vagueza é uma fonte paradigmática da indeterminação no 

direito. Para Endicott, vagueza é um traço necessário do direito (enquanto a ambigüidade, 

outra fonte de indeterminação, não é traço necessário do direito). Vagueza não pode ser 

eliminada do direito. Vagueza não é uma falta, ou defeito em uma norma jurídica, mas sim 

um componente essencial de uma norma jurídica Para Tércio, a indeterminação é um traço 

potencial do direito e não necessário. 

Vagueza não é um traço puramente lingüístico do direito, em uma relação entre direito 

e linguagem. (Endicott). Indeterminação não é só um clamor sobre linguagem, não é só 

fenômeno lingüístico ou vagueza de expressões lingüísticas. Em contrapartida, comumente, 

vagueza no direito é pensada apenas como um fenômeno lingüístico. 

Se a aplicação da linguagem não for, geralmente, indeterminada, existem 

indeterminações particulares, conforme usos da linguagem. Há modos de adquirir essa 

vagueza, com o critério de usos da linguagem, como por exemplo, vagueza expressa, 

expressão de dúvida, obscuridade. A imprecisão é traço típico de palavras vagas, em um 

sentido amplo.56  

 

1.5. Reflexão sobre utilização de semiótica no direito e semiótica do direito. 

 

Uma especulação descritiva semiótica sobre significado no discurso jurídico deve ser 

desprezada, em uma reconstrução de uma teoria do direito?  

As aplicações de uma semiótica no direito são ora consideradas um corpo estranho que 

desconfigura sua pertinência ora assimiladas como algo próprio ou relevante ao direito. 

Existe, ainda, uma compreensão inadequada ou restrita sobre o contorno de uma semiótica e 

em decorrência, de uma semiótica jurídica.  A conseqüência é uma desconfiança em torno de 

uma semiótica jurídica, defendida ou rejeitada por juristas e demais atores do direito, por ser 

                                                 
56 Timothy A. O. Endicott . Vagueness  in Law, p.1-6, 31-33. 
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disseminada sua identificação como conhecimento de cultura geral e estranha ao direito. A 

estratégia é uma reflexão no sentido de rever o modo como é pensada uma semiótica e, por 

conseguinte, uma semiótica jurídica. A questão, levantada acima, conduz a uma reflexão em 

torno de uma semiótica do direito e uma semiótica no direito.  

Essa reflexão constitui um desdobramento do pensamento de Lenio Streck e  Ernildo 

Stein, do instituto de hermenêutica jurídica, em Porto Alegre, em torno da distinção entre uma 

filosofia no direito e uma filosofia do direito. Reconhecem-se tipos de filosofia, a saber, uma 

filosofia a qual retrata, especialmente, uma matriz de inteligibilidade específica ou um modo 

de filosofar, que inaugura certo paradigma filosófico, encarada como uma filosofia no direito, 

considerada a verdadeira filosofia, ao lado das espécies , uma filosofia de ornamentação ou 

cosmética e uma filosofia de orientação, ambas rotuladas como uma filosofia do direito. Uma 

filosofia cosmética serve de ornamento para o discurso jurídico, cuja citação se encontra  

ligada à citação do que interessa. Uma filosofia de orientação, como por exemplo, uma 

filosofia de orientação para outras áreas que procuram apoio em determinadas passagens 

filosóficas, consideradas interessantes. Um direito como condição de possibilidade de uma 

filosofia no direito contrapõe-se ao direito como ornamento ou orientação de uma filosofia do 

direito. Não há uma teoria do direito, sem que haja filosofia no direito, porque a filosofia 

habita o direito. Uma filosofia no direito assume relevância no século XXI.57 

Como representantes dos que fazem uma filosofia no direito, podem ser citados, além 

de Streck, que desenvolve uma interpretação latissimo sensu, os juristas Tércio Sampaio 

Ferraz Júnior e Paulo de Barros Carvalho, com suas teorias sobre uma  norma jurídica, 

mediante a inauguração de paradigmas filosóficos no direito, para uma interpretação lato 

sensu, recorrendo, cada um com seu modelo,  a teorias da linguagem . Utilizam-se de uma 

semiótica no direito e de uma semiótica do direito, isto é, criaram suas matrizes, por uma 

semiótica no direito, e analisam textos de determinadas áreas  (tributário, comercial, dentre 

outras), com seus próprios paradigmas. Fazem, por conseguinte, uma semiótica no direito.   

Professor Eros Grau inaugura uma matriz por uma teoria da interpretação lato sensu e 

recorre a seu paradigma em suas decisões como ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Utiliza-se de uma semiótica do direito, como orientação, proveniente de sua própria semiótica 

no direito. Portanto, o referido jurista faz uma semiótica no direito. 

                                                 
57 Ver André Karam Trindade, Fábio Caprio Leite de Castro. A filosofia no direito e a temporalidade jurídica. 
Revista do Instituto de hermenêutica jurídica, p. 47-54. Consultar Lenio Luiz Streck, Verdade e consenso e 
também Ernildo Stein, Exercícios de fenomenologia, p. 135, 153-157. 
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Como desdobramento do pensamento em defesa de uma filosofia no direito,  no  

diálogo entre uma filosofia no direito e uma filosofia do direito, também podem ser 

reconhecidos tipos de uma semiótica e, em especial, de uma semiótica jurídica, pela estratégia 

de rever o modo como é pensada essa semiótica jurídica, nos meios lingüísticos e jurídicos.  

Em uma ciência lingüística, a partir de uma acepção de seu objeto, a língua, há um 

debate entre o que está na língua e o que está fora da língua, isto é, uma visão estreita e uma 

alargada que inclui os elementos discursivos e extralingüísticos, onde elementos,  como o 

não-claro, são inerentes  à língua como falha ou produto de escolha por ser constitutivo da 

língua. A oposição na/da refere-se ao que está no interior da língua , na língua ou fora da 

língua, portanto, da língua. Nessa acepção de língua como instrumento de comunicação, o 

não-claro, por exemplo, é defeito e está fora da língua, é da língua. Lingüistas da Unicamp 

(Eni P.Orlandi, Sírio Possenti e seguidores) desenvolvem seus modelos, a partir de uma 

lingüística alargada, mediante uma reconfiguração dos elementos na língua, como estruturante 

ou constitutiva. O não-claro, por exemplo, está na língua. A oposição na/da língua e as 

correspondentes funções das acepções de língua, constitutiva e comunicação, apresentam 

conseqüências diferentes para configuração do claro e não-claro, isto é, um traço inerente da 

língua e o convívio com ele ou desvio a ser afastado da língua.  É uma semiótica ou 

lingüística na língua, em oposição a uma lingüística da língua. O caminho é uma lingüística 

na língua. 

Em uma ciência jurídica, em uma teoria alargada por uma teoria da linguagem, como a 

teoria da norma jurídica de professor Tercio, há uma aproximação com uma teoria lingüística 

a partir de uma acepção de língua estruturante e não como instrumento de comunicação. Uma 

falha da norma jurídica está no interior dessa norma, onde o não-claro, por exemplo, está na 

norma, como traço inerente e não como desvio a ser afastado. É uma teoria da norma que 

inaugura uma matriz, ao reconfigurar o que está na norma jurídica pelo que tradicionalmente é 

entendido fora da norma jurídica. O fim é uma peculiaridade do direito, isto é, solucionar 

conflito com o valor justo. Pode-se falar uma semiótica no direito. 

Por outro lado, reconhece-se uma semiótica ou lingüística de orientação, identificada 

como uma ciência auxiliar, como método utilizado por lingüistas interessados em linguagem 

jurídica e análise de textos do direito ou por juristas que procedem a análises de discursos 

jurídicos normativos, decisórios. É uma semiótica do direito utilizada, de uma parte por 

manuais de linguagem jurídica e de, outra parte, por uma interpretação de trabalhos 

acadêmicos, oriunda de análises de textos jurídicos, mediante uma determinada orientação de 
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uma teoria da linguagem. É uma semiótica do direito, por meio de uma semiótica de 

orientação.  

Ainda, identifica-se uma lingüística ou semiótica de ornamentação ou cosmética, 

predominante em uma interpretação doutrinária tradicional de uma dogmática stricto sensu, 

em uma interpretação jurisprudencial também tradicional, embasada na referida interpretação 

doutrinária clássica. E a referência a essa lingüística de ornamentação nos discursos 

doutrinários e discursos decisórios são fundamentados em critérios de uma lingüística 

defasada, do ponto de vista descritivo, e restrita a um aspecto prescritivo de uma gramática 

normativa questionável.  

Por esse viés de entendimento, despreza-se uma semiótica do direito, como 

ornamentação. E uma semiótica do direito, como orientação, por si, como finalidade, deve 

também ser afastada, por ser insuficiente. Uma semiótica no direito é o caminho a ser 

trabalhado em seus ingredientes constitutivos, o qual pode iluminar uma semiótica do direito 

de orientação, afinada com a respectiva semiótica no direito. Nesse sentido, pode-se falar em 

uma semiótica do direito de orientação, a serviço de uma semiótica no direito, na carona do 

contorno dado por Streck e Steien. 

Desprezar ou não desprezar uma semiótica do direito, eis a questão. E por que não 

conviver com uma semiótica no direito? São complementares e não conflitantes. É um 

momento de uma reflexão teórica mais flexível e porque não mais espaçosa e elástica  Ambas 

estão a serviço de uma ressignificação de uma teoria do direito e, no caso especifico, do 

fenômeno claro/ não – claro.  

Para distinguir uma filosofia no direito de uma filosofia do direito, professor Tercio dá 

um passo adiante, no contorno de uma filosofia no direito. Alerta para o  critério da lógica do 

raciocínio jurídico, mediante uma distinção entre lógica no direito e lógica do direito. Do 

ponto de vista descritivo, uma especulação sobre o direito coloca-se por um raciocínio 

interpretativo jurídico lógico, se considerado próprio do direito, configurando uma lógica do 

direito ou se considerado também presente no discurso ordinário, como decorrência de 

inferências nas conversas, como uma lógica no direito. O caminho é por um raciocínio lógico 

interpretativo, com sua peculiaridade, por uma lógica do direito. Reconhece, pois, uma lógica 

do direito (uma filosofia do direito, no sentido de pertinência ao direito), dentro de uma 

filosofia no direito, no sentido de Streck e Stein. Em busca do contorno de uma filosofia no 

direito, nos termos de Streck e Stein, faz uma distinção entre lógica do direito e lógica no 

direito, no interior dessa filosofia no direito, nos termos de Streck e Stein. 
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A trajetória a ser percorrida, no aspecto descritivo, aponta para trabalhar na 

reconfiguração de uma semiótica no direito, nas pegadas de matrizes dogmáticas jurídicas e 

lingüísticas lato sensu, mediante uma aproximação (Tercio, Eros, Eni Orlandi, Sírio Possenti 

e seguidores, Dascal, Grice e seguidores). Nessa ressignificação dessa semiótica no direito e 

dentro dela, entram como elementos constitutivos os traços pertinentes do direito por uma 

semiótica do direito no sentido de Tercio e não como ingredientes relevantes da lingüística 

considerados como uma semiótica no direito. 

Por meio de uma leitura semiótica da teoria da norma jurídica, desenvolvida  pelo 

professor Tercio, depreende-se uma orientação lingüística, por meio de relações 

paradigmáticas e sintagmáticas de Saussure, alargando essas relações pelo acréscimo de 

relações diagonais, mediante o valor claro – escuro, para o interior da norma. Reconstrói-se 

uma norma jurídica por uma teoria da linguagem como uma semiótica no direito. São 

inseridas, na estrutura interna da norma jurídica, regras básicas e secundárias, sendo que a 

violação das básicas produz um sem sentido e a das regras secundárias produz obscuridade, 

no interior da norma jurídica.  

Uma semiótica no direito implica importar para o direito, como ponto de partida, 

ingredientes lingüísticos semióticos, como caracterizadores de uma norma jurídica, isto é, 

noções de signo constituído de relato e cometimento para uma estrutura da norma, uma 

concepção de língua como constitutiva, o claro e o não-claro como elementos inerentes da 

língua, onde o não-claro é uma falha  no interior da norma. Um claro e um não-claro estão 

inseridos em uma estrutura interna de uma norma jurídica e  em um ordenamento jurídico, 

mediante uma reconstrução do claro e não-claro como valor e em graus, com reflexos nos 

graus de coerência desse ordenamento. No senti diretivo, o claro e o não-claro são condições 

para decisão de um conflito. 

No sentido normativo, informativo e diretivo, recorre-se a uma semiótica no direito 

para reconstrução de uma teoria do direito alargada por uma semiótica no direito. Assim para 

o tema o claro/ não – claro, seu sentido informativo e diretivo vem de uma semiótica no 

direito, para reconstruir o claro e o não- claro normativos ressignificados por uma semiótica 

no direito. 

Acrescentem-se os critérios engenharia e reconstrução para identificação de semiótica 

no direito e aplicação para semiótica do direito, já trabalhados anteriormente.  
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1.6. Balanço. 

 

 Dentre as acepções e ferramentas semióticas para o direito, destaca-se o estatuto da 

linguagem, como constitutiva de seu próprio funcionamento. As implicações no claro-escuro 

são significativas, dentre elas a convivência do não-claro com o claro no sistema, como foi 

mencionado. Salienta-se posição de Papaux sobre juridicidade e semioticidade. Para ele, a 

semioticidade não macula a juridicidade. A distinção da utilização da semiótica do direito e da 

semiótica no direito acarreta proporções grandes.  
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CAPÍTULO 2. PARA UMA CLAREZA JURÍDICA, PRAGMÁTICA. 

 

 

2.1. Apresentação. 

  

O percurso da construção da clareza no direito, na França, aproxima-se da trajetória da 

configuração da clareza no Brasil. De uma clareza lingüística, configurada por critérios 

semióticos lingüísticos, caminha-se para uma clareza jurídica pragmática. 

A exigência da clareza ocupa, atualmente, em outros países, um dos lugares 

privilegiados das ciências legislativas contemporâneas. E seu lugar nas teorias interpretativas 

e decisórias está sendo reabilitado, em outros países.  No Brasil, é tímido seu reconhecimento 

e resgastar a clareza jurídica é um desafio. Ressalta-se a própria  fraqueza da clareza, por ela 

ser ainda considerada , hoje,  um conceito vago, em pontos espalhados no Brasil e no exterior. 

A doutrina francesa da clareza negligencia, ainda, a dimensão pragmática, 

privilegiando-se considerações semânticas. Na última década, todavia, com a técnica do 

direito, como linguagem, teóricos do direito e da linguagem estão se voltando para o contorno 

de uma clareza jurídica, pragmática, por meio de uma semiótica jurídica, mais alargada, com 

destaque para a pragmática. O contorno de uma pragmática é um desafio. Clareza jurídica, 

pragmática, atinge os estágios de processo jurídico, desenho e interpretação. Ultrapassa a 

mera redação, guiada por uma semiótica estilística. 

Na última década, esforços em direção ao contorno de uma clareza pragmática estão 

despontando, na Europa e também no Brasil.  

Na Europa, casos de clareza pragmática, a partir de operações de desfazer 

ambigüidade e vagueza podem ilustrar, no capítulo seguinte. 

No Brasil, destaca-se uma clareza pragmática, como regra valorativa no interior da 

norma jurídica, com uma pragmática integrada ao sistema da língua (Sampaio Ferraz), com 

ênfase em sentido de língua. Ainda, identifica-se uma clareza pragmática como uso da 

linguagem, em especial um sentido pragmático contextual, para inferir um sentido pragmático 

de discurso ou efeito de sentido ou efeito de discurso (Eros Grau). A clareza pragmática 

transita ,  por essas vias. 

A seguir, são percorridos um trajeto da construção da clareza no direito, do lingüístico 

ao jurídico, como controle, na França, em aproximação com o Brasil, sinalizando-se para uma 
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clareza jurídica, pragmática, na construção, interpretação e decisão. . São representativos da 

visão da Europa,  Anne Wagner, Sophie Cacciaguidi-Fahy , Dennis Kurzon, Veronique 

Campeio-Desplats,  Dennis Kurzon, Heikki E.S.Mattila  e, no Brasil, Tercio Sampaio Ferraz, 

Eros Grau. 

Desponta-se para o redesenho de ferramentas, como estatuto da linguagem e, em 

especial, um perfil de uma pragmática. 

 

2.2. Percurso da construção da clareza no direito: do lingüístico ao jurídico, como 

controle. Comparação: França/Brasil. 

 

A pesquisa sobre clareza no direito é antiga, tendo sua origem em Montesquieu. 

(Esprit des lois). Desde essa época, no contorno da clareza, preconizava-se um estilo conciso, 

simples, direto, desprezando-se um estilo com expressões vagas. Trata-se de um claro-escuro, 

ligado à redação e estilo, sinalizando-se para instrumentos de uma semiótica estilística, com 

acepções daquele momento. 

Hoje, a clareza na enunciação de norma jurídica é encarada com novas ferramentas. A 

aplicação da clareza é agora exigida pelos tribunais, na Europa, em especial, na França 

(Conseil constitutionnel). Como resultado, clareza tornou-se um direito exigido por discurso 

legislativo. Clareza reforça a efetividade da norma jurídica, provendo uma melhor 

compreensão e, assim, um melhor acesso ao direito. Apontam-se critérios básicos para uma 

norma jurídica ser considerada clara. Exploram - se conseqüências de a clareza ser 

considerada, nessa quadra da história, um mecanismo de controle, um padrão de produção 

normativa por um tribunal. 

A exigência de clareza tornou-se, depois do início dos anos 1980, no final do século 

XX, na França, uma norma jurídica, imposta ao legislador.  É uma positivação da exigência 

da clareza. Tradicionalmente, a exigência da clareza, ligada à de precisão da lei, conhecia 

campos privilegiados de aplicação em penal e direitos humanos. A definição clara e precisa 

das infrações é indissociável do princípio de legalidade dos delitos e penas e também como 

um meio de proteger os direitos fundamentais e as liberdades públicas, diante de 

arbitrariedade de agentes públicos. A clareza vem justificada pelo objetivo da segurança 

jurídica. O mesmo ocorre no Brasil, já apresentado anteriormente. 

Em decisões, a partir de 1998, ocorreu a constitucionalização, na França, do princípio 

de clareza (Conseil constitutionnel). Depois do início dos anos 2000, a clareza, na França, 
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tornou-se uma verdadeira obsessão. A clareza, como controle, é um dos princípios mais 

freqüentemente invocados pelo judiciário, legislativo, executivo e pela doutrina.  

Diferentemente no Brasil, o discurso constitucional, de 1988 remete ao discurso 

legislativo para disciplinar a elaboração de normas jurídicas, onde a clareza lingüística é 

delineada por critérios de redação e estilo, próprios de uma semiótica estilística, com suporte 

de uma gramática normativa. A clareza no direito, no Brasil, ao contrário da Europa, longe de 

ser uma obsessão, é desprezada, em razão de preconceitos, já apresentados. A clareza é 

exigida, explicitamente, em discursos doutrinários e decisórios, em determinados lugares, 

como na Europa. Em oposição à Europa, no entanto, a clareza, como controle de 

constitucionalidade, de modo explícito, não é um princípio constitucional. Na sua minoria, o 

discurso doutrinário considera a clareza, princípio, valor.  Implicitamente, a clareza, como 

controle de constitucionalidade, é utilizada como argumento de discursos decisórios. 

Apesar da relevância da clareza, na Europa, no entanto, há dificuldades. Os requisitos 

específicos do princípio da clareza são raramente explicitados pelos que a invocam. O que é 

claro não é duvidoso, é a evidência do claro. Admite-se a clareza de enunciados deixados 

voluntariamente indeterminados. Reconhece-se que a clareza conferida a certas disposições 

legislativas é bem obscura. São incertos os contornos do princípio da clareza e os critérios 

implícitos ou explícitos de um enunciado jurídico, reputado claro. O mesmo quadro de 

desafios da clareza é enfrentado no Brasil, já desenhado. 

A fragilidade de concepções da clareza jurídica implica considerar a exigência do 

claro como uma das ficções emergentes do direito contemporâneo, impondo-se como um 

novo padrão de controle da produção normativa. 

A exigência da clareza é uma das qualidades dos textos jurídicos, mas não há 

precisões sobre o que ela implica. Com apelo à razão, sem mais precisão, são freqüentes as 

explicações se limitarem à enunciação de sinônimos de claro, ou seja, inteligível, evidente, 

preciso ou de antônimos para o não-claro/obscuro, isto é, vago, ambíguo, incerto, impreciso, 

confuso, equívoco, contraditório, complexo.  Por exemplo, o princípio de clareza e o objetivo 

de inteligibilidade impõem ao legislador adotar disposições suficientemente precisas de 

fórmulas não equívocas (Conselho constitucional francês, 2002) ou também o claro se impõe 

com evidência que não deixa dúvida razoável (Cour de justice das comunidades européias, 

1982) ou ainda o claro não provoca dúvida em um espírito claro (Laferrière). O claro é 

evidente, preciso, não-equívoco, por essa via de entendimento. Atores jurídicos e ciência do 

direito que apelam a um espírito claro ou se recorre a sinônimos e antônimos, ligam-se, 



 

 

102 

implicitamente ou explicitamente, a requisitos do princípio da clareza dos textos jurídicos, 

isto é, ausência de equívoco, inteligibilidade e normatividade.  O panorama é igual no Brasil. 

Com relação à ausência de equívoco, a clareza de enunciados jurídicos repousa sobre a 

ausência de equívoco ou um ideal de univocidade. Com redundância, é claro um enunciado 

não equívoco. A ausência de equívoco consiste em elemento constitutivo da clareza. A 

identificação de requisitos específicos de clarezas é delicada. Podem a clareza e ausência de 

equívoco ser invocadas conjuntamente, sem que uma apareça como conseqüência ou 

elemento constitutivo da outra. Se associada à identificação de ausência de equívoco, a 

clareza supõe que um enunciado jurídico tenha um único sentido. 

É o caso, por exemplo, de controle da clareza de textos jurídicos, por meio de 

declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade de lei, afastando-se o não-

claro/equívoco, diante de interpretações de norma legislativa que esteja conforme ou contrário 

à norma constitucional. Ao optar-se por uma interpretação, afasta-se o não-claro/equívoco 

entre as normas jurídicas e busca-se o claro jurídico.  

A clareza jurídica pode também ser apreciada à luz de vários enunciados, os quais são 

considerados claros, se for possível extrair uma norma ou várias normas concordantes. Não 

atende à exigência de clareza jurídica a coexistência nas fontes de direito de vários 

enunciados que comandam condutas contrárias ou mesmo que cada um isoladamente, clareza 

e não-claro/ equívoco, possa ser considerado como claro. É, por exemplo, o caso de uma 

prática administrativa ambígua, com regras de direito de caráter equívoco (por exemplo,taxa 

sobre valor de importação de produtos médicos). Busca-se a clareza de normas concordantes, 

mediante afastamento de equívoco. 

Para afastar não-claros/equívocos, métodos são preconizados, no estágio da redação de 

um texto jurídico, no momento de sua aplicação ou ainda no instante da avaliação de sua 

validade. 

No estágio da redação de texto jurídico, a legislação convida a banir frases e estruturas 

complexas de artigos, remissões excessivas a outros textos, sínteses, redundâncias, confusão. 

Ao contrário, recomenda recursos a termos simples, unidade terminológica, termos precisos. 

O objetivo é tornar compreensíveis os enunciados jurídicos, à luz de seus destinatários.  

Se essas técnicas não forem observadas ou se forem insuficientes para respeitarem a 

clareza, podem ser questionadas, no momento de sua aplicação ou de avaliação de sua 

validade, por métodos de interpretação (uma leitura sistêmica, uma apreciação de finalidade 

jurídica, social, política ou econômica, dentre outros).  
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Esses métodos de interpretação são mobilizados, no quadro do controle da clareza dos 

textos jurídicos. É o caso da declaração de conformidade de disposições legislativas ao 

princípio constitucional de clareza da lei (Conseil constitutionnel, França, 2005). Na França, 

tribunal constitucional definiu uma disposição clara, com vistas a dispensar demandas 

judiciais, ou seja, claro consiste em imposição que se estabelece sem nenhuma dúvida 

razoável. Mas, o próprio tribunal reconhece que essa evidência não se observa sempre, 

impondo método destinado a deixar de lado uma dúvida razoável.  (Cour de Justice, França, 

1982). Estima que a clareza deva ser apreciada, em função de características próprias ao 

direito, de dificuldades particulares que sua interpretação apresenta e do risco de divergências 

de jurisprudência. Convém estar atento à terminologia, ao contexto do direito, aos objetivos 

perseguidos e ao estado da evolução do direito, no momento da interpretação.  

A clareza, considerada por ela mesma ou encontrada com ajuda de métodos de 

interpretação, está ligada à identificação de um sentido único do texto jurídico e também à 

inteligibilidade desse texto do direito. 

Passando para inteligibilidade, as exigências de clareza e a de inteligibilidade da lei 

estão associadas. Na França, os fundamentos normativos são diferentes para cada uma delas. 

A inteligibilidade, juntamente com a acessibilidade da lei, é apresentada como um objetivo de 

valor constitucional (Déclaration de 1789, artigos 4,5,6,16). A clareza é qualificada de 

princípio de valor constitucional (Constitution, artigo 34). O legislador, quando não adota 

disposições suficientemente claras e precisas é considerado não ter exercido plenamente a 

competência emanada da mencionada constituição. Apesar de distinções formais, 

jurisprudência constitucional francesa mostra imbricação e o caráter quase intercambiável das 

exigências de clareza e inteligibilidade. É difícil distinguir seu campo de aplicação específica.  

A inteligibillidade relaciona-se a contextos, nos quais enunciados jurídicos se inserem. 

Admite-se um enunciado claro que não seja inteligível, mas, ao contrário, um enunciado não-

claro que possa ser inteligível à luz do conjunto da lei, do direito ou da consideração de dados 

sócio-econômicos.  Em outros termos, a impossibilidade de atender a uma precisão ou clareza 

absoluta de enunciados jurídicos é temperada por uma tomada de posição de uma 

inteligibilidade global. Há uma sobreposição das noções de inteligibilidade e de clareza, cuja 

distinção se faz ou por uma definição estipulativa arbitrária ou por generalização de 

observação casuística e relativa de seus usos por atores do direito. 

Relativamente à normatividade, depois do início dos anos 1990, a doutrina francesa 

subordina essa normatividade de um texto jurídico à sua clareza. O texto jurídico normativo é 

o que define claramente uma permissão, uma obrigação ou uma proibição. A exigência de 



 

 

104 

normatividade vem ligada com a de clareza da lei, para controlar e censurar disposições 

legislativas que as ignoram.  A clareza aparece como uma condição da normatividade de 

disposições legislativas (Conseil constitutionnel, 2004, 2005). Há uma dificuldade, nos 

estágios da produção de uma lei e de um controle de constitucionalidade, de distinguir entre o 

que é claro, inteligível, normativo e o que não o é.  A clareza é um dado objetivo, fixo, 

identificável em si e que resiste à complexidade dos fatos. 

A exigência de clareza se apresenta como uma ficção, nos padrões de controle da 

atividade de produção normativa. Trata-se de uma clareza fugidia. A exigência de clareza de 

enunciados jurídicos apresenta suas fraquezas, a clareza é um conceito impreciso e a clareza 

persegue um objetivo incerto. 

O que pode ser considerado como um enunciado jurídico claro mostra que o conceito 

de clareza jurídica não está consolidado e repousa em critérios suscetíveis de concepções 

variadas. O que é claro para uns não o é para outros. Juízes tendem a admitir uma 

relatividade, quando levam em conta a qualidade dos destinatários de enunciados para avaliar 

sua clareza. A clareza jurídica apresenta-se como um conceito de textura aberta.  

Condena-se uma complexidade inútil ou excessiva. A exigência da clareza é utilizada 

como modelo de avaliação da validade de disposições legislativas. 

É importante delinear os contornos da exigência de clareza. Em matéria de 

contencioso da constitucionalidade, uma concepção muito larga da noção de clareza indaga 

sobre sua utilidade, ou seja, por que exigir clareza se tudo é claro? Por outro lado, uma 

concepção estreita da noção de clareza tende a duvidar da clareza de tudo. 

Há uma raridade de decisões pronunciadas com o fundamento da exigência da clareza 

(Conseil constitutionnel). O tribunal constitucional francês pronuncia-se sobre uma clareza 

em si, fora de todo processo de aplicação ou é a confrontação dos fatos que revela após 

eliminar ambigüidades de enunciados aparecidos como claros. 

Supondo que um acordo seja alcançado sobre o grau de clareza de enunciados 

jurídicos, no momento onde eles foram produzidos ou avaliados, por um controle de 

constitucionalidade, essa clareza possui uma qualidade incerta e provisória, clareza como um 

objetivo incerto. Uma das particularidades dos enunciados jurídicos é que são destinados a 

serem confrontados por fatos futuros e imprevisíveis e, por outro lado são interpretados, 

aplicados ou executados por outros atores. Esses fatores são fontes de incertezas sobre os 

sentidos dos enunciados.  

O caráter incerto de textos jurídicos aparece como uma de suas propriedades, 

constituindo um aspecto essencial do funcionamento do sistema jurídico. Todo enunciado é 
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portador de uma pluralidade de sentidos potencialmente contraditórios. Ao admitir-se essa 

obscuridade potencial de enunciados jurídicos, ocorrem conseqüências. Uma conseqüência 

diz respeito à sanção de enunciados, conforme a exigência de clareza. Existem três 

possibilidades: ou se renuncia de sancionar textos obscuros e a exigência de clareza se torna 

inútil, ou se sancionam todos os enunciados, ou sancionam-se alguns enunciados com 

critérios arbitrários. De um lado, os enunciados sancionados representam ausência de claro e 

de outro lado, os enunciados não sancionados são pressupostos claros no momento da edição 

ou controlados para que suas obscuridades futuras sejam aceitas.  

A exigência de clareza representa um novo modelo de controle da produção 

normativa. Ocupa lugar em uma atividade de controle, como aplicação das leis. 

Sancionar enunciados jurídicos muito abstratos, insuficientemente normativos em 

razão de sua falta de clareza, institui uma forma nova de controle da produção normativa. 

Esse controle é de qualidade dos enunciados. A exigência de clareza não é somente um novo 

instrumento de controle da produção legislativa. Essa exigência da clareza também limita o 

poder das autoridades administrativas e jurisdicionais, na aplicação. O princípio da clareza da 

lei que impõe adotar disposições precisas e fórmulas não equívocas , deve premunir os 

sujeitos de direito de uma interpretação contra a constituição ou contra o risco arbitrário. 

A exigência de clareza jurídica, erigida em padrão de controle de constitucionalidade 

das leis, tende a estabelecer uma delimitação de fronteiras entre obscuridade perigosa e uma 

indeterminação aceitável.58  

 

2.3. Movimento da clareza lingüística no direito para desenho de norma, na França, com 

respingos no Brasil.  

 
Hoje, há uma movimentação em torno da problemática da clareza e obscuridade, com 

foco na simplificação do discurso jurídico. 

O estado atual da simplificação jurídica se explica por desenvolvimentos do passado. 

Essa simplificação não foi engendrada no século XX pelo denominado movimento da 

simplificação da linguagem jurídica (Plain English Movement). Ao contrário, tem uma 

história muito antiga, notadamente no século das Luzes, onde problemas lingüísticos se 

prendiam à clareza jurídica, como clareza na linguagem, conforme regras de uma gramática 

normativa. 

                                                 
58 Veronique Campeil-Desplats. Les clairs-obscures de la clarté juridique. In: Anne Wagner, Sophie Cacciaguidi-
Fahy ( eds). Legal Language and the search for Clarity. Practice and tools, p.35-60. 
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A história da simplificação da linguagem jurídica revela certo movimento, no que diz 

respeito ao estilo do latim jurídico medieval, que é acentuado na idade barroca, caracterizado 

por sua exuberância em todos os setores da cultura. Isso produziu uma reação, ou seja, uma 

preocupação com a qualidade da linguagem jurídica, quanto à sua inteligibilidade, no século 

das Luzes. Essa inclinação perdeu sua importância, a partir do século XVIII e, principalmente, 

no século XIX, durante a época do romantismo, que destacava a importância dos valores de 

tradições culturais de cada povo. Finalmente, a idéia da clareza jurídica foi redescoberta, no 

século XX, pelo movimento da simplificação da linguagem jurídica. 

Representam o movimento da simplificação da linguagem jurídica a revista da 

International Association Clarity, denominada Clarity e eventos, como conferências 

internacionais sobre Clarity and Obscurity in Legal Language, com destaque a obra Legal 

Language and the Search for Clarity: Practice and Tools, dirigida por Anne Wagner e Sophie 

Cacciaguidi-Fahy, que compila pesquisas em um dos eventos, em 2005, organizado pela 

Faculté de Droit à l`Université du Littoral ( Côte d´Opale). O objetivo consiste em estudar a 

ligação entre ciência jurídica e lingüística, no debate sobre clareza e não-clareza e a 

linguagem simplificada, quanto à preparação de leis, redação de documentos jurídicos e 

administrativos e interpretação de leis. 59 

  Recentemente, a partir dos anos 1990, juristas e teóricos da linguagem mudam o foco, 

idéias e questões, no paradigma lingüístico no discurso jurídico. Seguem caminhos mais 

científicos sobre questões de interpretação e de construção ou desenho de leis e demais textos 

jurídicos. Nos Estados Unidos e na Europa e outros continentes, questões são levantadas por 

movimentos sobre simplificação da linguagem (plain language) e de uma linguagem jurídica 

clara e simplificada, no mundo. Voltam - se para o redesenho e interpretação de textos 

jurídicos, como parte de um programa de proteção ao consumidor. 60 

Linguagem simples tem a ver com uma comunicação clara e efetiva. O alvo é a 

clareza, em sua acepção de uma linguagem configurada por traços pertinentes de 

inteligibilidade, brevidade e simplificação. 

Com respingos no Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros organizou um 

movimento a favor de uma simplificação e clareza de uma linguagem jurídica. O resultado foi 

uma publicação, intitulada Judiciário ao alcance de todos, em 2005, com o objetivo de 

combater uma cultura lingüística dominante, em torno de uma linguagem jurídica complexa, e 

                                                 
59 Heikki E.S.Mattila. Débats sur l´obscurité et la simplification du discours legislatif e du langage juridique. 

International Journal for the  Semiotics of Law, p.61. 
60 Dennis Kurzon. Linguistics and Legal Discourse: an Introduction. International Journal for the Semiotics of 

Law, p.11-12. 
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acabar com textos em intrincado juridiquês. A justiça, segundo esse movimento, deve ser 

compreendida em sua atuação por todos e especialmente por seus destinatários, com vistas ao 

estado democrático de direito. Tendo como meta uma linguagem jurídica simples e breve, 

clara, precisa e inteligível, efetiva e de acesso a todos, apresentam um glossário de expressões 

jurídicas, acompanhadas de explicações simplificadas.61  

 

2.4. Da clareza lingüística e clareza jurídica, para clareza jurídica, pragmática. Uma 

visão internacional. 

 

Na última década, na Europa (principalmente França, Irlanda, Bélgica), Estados 

Unidos e outros pontos espalhados (Austrália, China, Canadá, Nigéria, dentre outros), clareza 

e obscuridade tornaram-se tema principal, por juristas, nos meios acadêmicos jurídicos e por 

demais profissionais que trabalham na prática, com o direito, como juízes, membros do 

ministério público, advogados, além de desenhistas, redatores jurídicos, e lingüistas que 

trabalham com uma linguagem jurídica. Promovem um construtivo debate interdisciplinar 

sobre clareza, direito e linguagem. 

Clareza no direito, especialmente no desenho legislativo ou em redação jurídica ou em 

interpretação jurídica ou em uma decisão jurídica, continua a cativar a atenção de juristas, de 

demais profissionais do direito e também de teóricos da linguagem, como lingüistas. 

Em razão da natureza diferente de problemas, o princípio da clareza apresenta dois 

aspectos, isto é, um lingüístico e um jurídico.  

A faceta lingüística da clareza tem ligação com o adágio que reza que ninguém pode 

alegar ignorância da lei. Para conhecer a lei, o texto deve ser caracterizado pela 

inteligibilidade. Um texto normativo inteligível é um texto claro, no sentido de ser simples e 

fácil de ser compreendido, conciso, com precisão, evitando arcaísmos e excesso de expressões 

especializadas. A natureza dos desafios diz respeito à inteligibilidade, simplicidade, concisão 

de textos normativos jurídicos. É uma preocupação, principalmente, de desenhistas e 

redatores de legislação, além dos que redigem suas decisões ou de seus instrumentos judiciais.  

Por outro lado, a faceta jurídica do princípio da clareza origina-se dos princípios da 

certeza jurídica, da separação dos poderes e proteção contra arbitrariedade de poderes de 

juízes, em detrimento dos poderes do legislador que se utiliza obscuridade, vagueza. Esse 

                                                 
61 Associação dos Magistrados Brasileiros. O judiciário ao alcance de todos: noções básicas de juridiquês, p. 
45-58. 
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segundo aspecto consiste na aplicação concreta de um texto normativo. Um texto pode ser 

claro, inteligível, contudo não-claro ao aplicar-se concretamente em um caso. As duas facetas 

podem conflitar. Clareza deve ser um produto de um equilíbrio entre os dois aspectos. 

Clareza pode ser entendida, em uma perspectiva lingüística, como inteligibilidade, 

simplicidade e concisão. Pode também ser vista em uma perspectiva mais jurídica, de 

aplicação concreta, com ênfase na precisão, na precisa solução do caso concreto. Nesse 

sentido, um texto é claro, se fornece ao leitor, imediata e sem equívoco, uma precisa solução 

em um caso concreto, uma aplicação concreta que enfatiza a precisão.  É um paradoxo o 

princípio da clareza. Ele não é tão claro como parece, à primeira vista. As duas perspectivas 

podem entrar em conflito. Um texto pode ser claro em um sentido lingüístico, mas obscuro 

em outro sentido, o jurídico e vice-versa. O princípio da clareza é ambíguo. É uma ilusão 

acreditar que pode haver um ideal de significado claro de uma norma.62  

Clareza no direito se movimenta de um estágio lingüístico, em que é reconhecida por 

traços gramaticais, lexicais, sintáticos, semânticos, por meio de temas como imprecisão 

/determinação, precisão/simplicidade, para ser vista, no aspecto jurídico, como um direito, 

onde compreensão é a pedra de toque da igualdade (Opeibi). 

O objetivo é mover o foco da clareza, isto é, além do estudo de traços gramaticais, 

lexicais, sintáticos, obscuridade/indeterminação/vagueza, para clareza como um processo 

social, embebido na luta de poder entre grupos competidores, responsáveis por mudanças 

jurídicas. No centro da clareza, como processo social, como instrumento de poder, de 

controle, está o ato comunicativo entre políticos, desenhistas e redatores normativos, juristas, 

intérpretes judiciais, cidadãos.  

Diante dessas duas facetas da clareza e respectivas naturezas de problemas, 

organizam-se movimentos internacionais. 

De uma parte, o denominado movimento com foco na linguagem simples (plain 

language) e o direito, é representado por uma entidade, denominada Clarity International 

Association. Os problemas enfrentados dizem respeito à linguagem jurídica e redação jurídica, 

em uma perspectiva de simplicidade, que consiste em escrever, com uma linguagem mais 

simples, com a finalidade de alcançar uma melhor compreensão e/ou uma melhor 

interpretação. Delineia-se o contorno de uma clareza lingüística do direito  

De outro lado, destaca-se um grupo de semiótica jurídica, ligado à International 

Semiotics of Law, em torno do tema clareza e obscuridade, representado por Anne Wagner 

                                                 
62 Alexandre Flückiger. The Ambiguous  Principle of the Clarity of Law. In: Anne Wagner; Sophie Cacciaguidi-
Fahy (ed.). Obscurity and Clarity in the Law, p 9, 15-20. 
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(Université du Littoral Côte d`Opale, França), Sophie Cacciaguidi-Fahy (National University 

of Ireland, Galway), Deborah Cao ( Socio-Legal Research Centre of the Law School, Griffith 

University, Austrália). Debates sobre clareza vêm ocorrendo em eventos, em especial, 

International Clarity Conference. Podem ser enfatizadas publicações sobre essa temática, 

claro-escuro, como, por exemplo, Obscurity and Clarity in the Law: Prospects and 

Chalenges, editada por Anne Wagner e Sophie Cacciaguidi-Fahy. 

Por essa via, busca-se clareza no direito, explorando-se simultaneamente várias 

disciplinas do direito, lingüística e política, não só para compreender a natureza de uma 

linguagem jurídica, como deve ser melhorada e clareada, mas também diante de determinados 

propósitos e para quem são os beneficiários da clareza no direito, além de soluções, propostas 

pelos praticantes, para resolver desafios do não-claro. Desloca-se da redação para construção 

da clareza, no sentido de engenharia.  

O não-claro, como obscuridade, indeterminação, vagueza, ambigüidade no direito, por 

esse viés, levanta questões sobre a essência da interpretação no direito, função social e 

política do direito, papel prático da profissão jurídica, além de modificar a concepção do 

papel que o direito desempenha na vida social. Utiliza-se uma semiótica como construção e 

engenharia. 

Clareza e obscuridade são intrínsecas ao direito, isto é, um claro-escuro (chiaroscuro), 

no interior da linguagem jurídica, inerente ao direito. O claro-escuro constitui um elemento 

peculiar da construção de um sentido jurídico, na dimensão da linguagem jurídica.  Por um 

lado, clareza lingüística tornou-se um termo guarda-chuva para certeza (semântica), precisão 

(lexical), inteligibilidade, compreensão. Por outro lado, obscuridade, freqüentemente, assume 

noções de indeterminação, vagueza, ambigüidade (lexical, sintática, semântica), para 

construção e interpretação de normas jurídicas. O claro-escuro atinge dois estágios de um 

processo jurídico, ou seja, o desenho e a interpretação. 63  O contorno de uma clareza jurídica 

é configurado, na dimensão da linguagem jurídica, intrínseca ao direito, para desenho e 

interpretação. 

No perfil da clareza jurídica, o claro é erigido a princípio, a valor, a um direito, para 

construção, interpretação e decisão, no controle de aplicação do direito  

A doutrina francesa da clareza negligencia a dimensão pragmática, segundo 

diagnóstico dos próprios teóricos.   Na última década, todavia, com a técnica do direito, como 

                                                 
63 Sophie Cacciaguidi-Fahy; Anne Wagner. The Chiaroscuro of Legal Language.In: Anne Wagner; Sophie 
Cacciaguidi-Fahy (ed.). Obscurity and Clarity in the Law, p. 1-6. 
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linguagem, teóricos do direito e da linguagem, com a utilização de semiótica jurídica, estão se 

voltando para o perfil de uma clareza jurídica, pragmática. Transitam entre clareza lingüística 

do direito e clareza jurídica, em direção a uma clareza jurídica, pragmática.   A construção de 

uma teoria da clareza jurídica, priorizando-se a pragmática, está sendo delineada, no exterior, 

por teóricos do direito e da linguagem, com o uso de uma semiótica jurídica, como 

reconstrução e engenharia, espalhados em vários países e reunidos em entidade representativa, 

como International Association of Semiotics of Law. Casos de claro-escuro, jurídico, 

pragmático, nessa perspectiva, são apresentados, mais para frente. 

  

2.5. Perfil de uma clareza jurídica, pragmática, no Brasil. 

 

O contorno de uma teoria da clareza jurídica, pragmática, no Brasil, é delineado em 

especial, por discursos doutrinários dos juristas Sampaio Ferraz e Eros Grau. Professor Eros 

Grau, fundamenta seu discurso decisório, no Supremo Tribunal Federal, a partir de sua 

própria teoria da interpretação, além de outros teóricos, nos planos, nacional e internacional. 

Por uma leitura semiótica, depreende-se que os referidos juristas possuem um ponto 

comum, isto é, a construção de uma clareza jurídica, pragmática. Com a técnica do direito, 

como linguagem, ambos utilizam semiótica jurídica, como semiótica no direito, para 

construção da clareza jurídica, pragmática e para construção de normas jurídicas, doutrinárias 

e decisórias. 

A pista para a diferença no contorno dessa clareza jurídica, pragmática, é o 

entendimento e alcance de pragmática.  

Para professor Eros Grau, pragmática implica o uso da linguagem, em oposição ao 

estudo do sistema lingüístico. Prioriza-se o sentido pragmático que emerge de situação de uso 

contextual, situacional, onde contexto é tomado sem seu sentido abrangente, sobressaindo-se 

o aspecto institucional do mundo social e físico e também do co-texto, pelo viés do intertexto. 

O contexto, como produto do uso, desempenha papel na produção e na interpretação, como 

em resolução de ambigüidades e decifração de subentendidos. Por esse viés, o claro-escuro, 

pragmático, significa efeito de sentido, sentido de discurso, produzido pela interpretação. 

Segundo professor Sampaio Ferraz, pragmática é integrada ao sistema da língua 

(Ducrot, Possenti, Orlandi). A teoria da norma jurídica e da clareza jurídica, nos termos  do 

referido jusfilósofo, são moldadas por esse entendimento de pragmática. O claro-escuro, 

pragmático, é integrante de norma jurídica e do ordenamento. Em outras palavras, constrói-se 

o claro-escuro, jurídico, pragmático, como sentido de língua, no interior da norma e do 
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ordenamento, como língua. A concepção  pragmática de língua provém do estatuto da 

linguagem, como constitutiva de seu próprio funcionamento. 

Na trilha de Sampaio Ferraz, o contorno da clareza e da não-clareza, jurídicas, 

pragmáticas, é configurado como conceitos dogmáticos jurídicos, normativos, na estrutura 

prescritiva de uma norma jurídica. Deslocam-se para parte integrante de norma jurídica e de 

ordenamento, por meio de regras zetéticas, valorativas, onde o claro-escuro é considerado 

valor, como calibração do sistema. A máxima in claris cessat interpretatio, redimensionada 

(interpretam-se normas claras e não-claras), passa a ser redefinida como regra de calibração 

do sistema, integrante de uma norma jurídica e do ordenamento, pelo elemento denominado, 

cometimento, na terminologia do citado jurista. .Na construção do claro-escuro jurídico, 

pragmático, o não-claro passa a ser encarado como defeito atenuado, que convive com o 

claro, em um ordenamento jurídico, com seu título de validade. Em uma teoria da decisão, a 

clareza jurídica, pragmática exerce a função de controle regulador. 

Na seqüência, o perfil da clareza jurídica, pragmática, é apresentado, em conformidade 

com professor Sampaio Ferraz. 

 No perfil do claro-escuro jurídico, pragmático, Sampaio Ferraz, constrói o claro-

escuro, em uma dogmática analítica, interpretativa e decisória.  

Em uma dogmática jurídica, problemas do claro e não-claro prendem-se a seus 

ângulos, analítico, interpretativo  e decisório. 

O ponto de partida para decidibilidade em uma dogmática jurídica lato sensu, por 

meio de técnica do direito, como linguagem, é considerar uma ciência do direito, do ponto de 

vista analítico, na perspectiva estática e dinâmica de uma teoria da norma jurídica e da 

inserção de uma norma no ordenamento ou sistema jurídico. 

Nesse ângulo analítico, o problema consiste em como identificar o claro e o não-claro 

e sua inserção no ordenamento, conforme o critério da validade. Uma norma não-clara é 

também válida como uma norma clara? As dificuldades de inserção de normas claras e não-

claras, dentro de um ordenamento, conduzem ao problema da consistência dessas normas em 

um sistema jurídico. 

No ângulo de uma dogmática interpretativa, o problema consiste em como uma norma 

identificada como clara e não-clara, na perspectiva do direito, como linguagem, é entendida. 

No jogo de uma comunicação normativa, o movimento gira em torno de enrijecer e 

flexibilizar comandos, no que diz respeito ao claro/não-claro. Para enrijecer os casos cuja não-

clareza, obscuridade, vagueza, ambigüidade possam dificultar uma decisão, recorre-se à 

técnica de um código forte, mas com uma precisão relativa ou um claro relativo, atenuado em 
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graus. Para flexibilizar comandos cuja precisão/clareza possa criar dificuldades em 

determinados casos, recorre-se à técnica de um código fraco que permite sentidos não-claros, 

atenuados em graus. Códigos fracos permitem sentidos de orientação, não-claros, vagos, 

ambíguos. Na interpretação do claro e não-claro, o critério é o do enfoque ou escolha do 

intérprete. A escolha ou prevalência do enfoque pode recair sobre um claro relativo, com 

ênfase em mais ou menos claro, por uma interpretação especificadora, ou em mais ou menos 

não-claro, por uma interpretação extensiva ou restritiva, respectivamente. 

Uma prevalência do enfoque do intérprete implica dar relevo ou relevância à escolha 

do claro relativo, mais (+) claro, menos (-) claro e não-claro e seus graus, mais (+) ou menos 

(-) não-claro, obscuro, vago, ambíguo. No controle da imposição de significações claras e 

não-claras, o enfoque do intérprete recai sobre o relevo no contínuo da graduação desde o 

mais ou menos claro (relativo), até o mais ou menos não-claro, também relativo. A habilidade 

do intérprete guia o relevo escolhido. O intérprete acentua o claro ou não-claro. É a intenção 

do intérprete que comanda. É a prevalência de um enfoque, na relevância do mais ou menos 

claro e do mais ou menos não-claro e no alcance, maior ou menor da interpretação de normas 

claras e não-claras, que representa uma escolha, a qual direciona uma decisão, domesticando 

normas jurídicas, claras e não-claras. 

A identificação de normas claras e sua inserção em um ordenamento (por uma 

dogmática analítica) e os modos de essas normas claras e não-claras identificadas serem 

entendidas (por uma dogmática interpretativa) criam condições para uma decisão (dogmática 

de decisão). O claro e não-claro passam a condições para uma decisão no direito. Do 

problema de como uma norma clara e não-clara são identificadas e inseridas em um 

ordenamento, para como uma norma clara e não-clara identificadas são entendidas, passa-se 

para como se obtém uma decisão clara e não-clara, com uma justificação clara ou não-clara. 

Regras (secundárias) de identificação de normas jurídicas claras e não-claras e regras de 

interpretação (especificadora, extensiva, restritiva) criam condições para uma decisão clara e 

não-clara. Na perspectiva de uma teoria da linguagem, uma decisão jurídica leva à aplicação 

do direito que exige controle-justificação para convencimento ou persuasão dos destinatários 

de uma norma jurídica, com ênfase pragmática.64  

Em uma dogmática analítica, normas claras e não-claras são válidas e são inseridas em 

um ordenamento jurídico aberto, com graus de coerência, alargando sua consistência. Em uma 

dogmática interpretativa, com base na escolha do intérprete e no jogo de uma comunicação 

                                                 
64 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 17-18. 
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normativa, há um jogo entre enrijecer o não-claro por uma precisão relativa, atenuada por 

graus e flexibilizar comandos que permitem sentidos não-claros, atenuados em graus. Em uma 

dogmática decisória, o claro e o não-claro são condições para uma decisão no direito. 

 A seguir, na construção do claro-escuro jurídico, pragmático, no interior de uma 

norma jurídica, do ângulo analítico, os critérios são organização e título de validade, no 

interior de um ordenamento.  O não-claro é considerado defeito atenuado, que convive em um 

ordenamento, com o claro.  

Em uma dogmática jurídica lato sensu, direito como teoria da linguagem, o ponto de 

partida é uma concepção de norma jurídica como língua. Segundo uma teoria de uma norma 

jurídica, uma acepção de norma jurídica, moldada em uma concepção de língua, significa uma 

estrutura ou um código constituída por um conjunto de símbolos (repertório) e de regras de 

relacionamento (cometimento) (Tercio Sampaio Ferraz).  

Uma estrutura concreta de uma norma jurídica é constituída por regras empíricas, 

regras de valorações. Regras estruturais (regras de código) prescritivas são integrantes de uma 

norma jurídica (no cometimento). Tais regras estruturais prescritivas, que têm a ver com 

imperatividade, conferem um sentido pragmático geral, isto é, um sentido imperativo. Regra 

estrutural de valoração introduz, no interior de uma norma jurídica, o valor claro-escuro, 

como luz, que ilumina. Claro/não-claro são conceitos normativos, dogmáticos jurídicos, na 

estrutura prescritiva de uma norma jurídica.   (Tercio Sampaio Ferraz). 65 

Estruturas contêm regras de constituição de sentido, por um lado, as denominadas 

básicas, que, se violadas, produzem um sem-sentido e, por outro lado, regras secundárias, as 

quais, se violadas, produzem uma perplexidade, uma obscuridade, um mal-entendido e não 

um sem sentido. 

Em uma teoria de um ordenamento jurídico, regras estruturais prescritivas são como 

uma espécie de fonte do direito, alargada, de segundo grau. Respondem pela coesão global de 

um ordenamento jurídico. Se regra estrutural de uma norma jurídica é fonte alargada e 

responde pela coerência de um ordenamento jurídico, então, o claro-escuro, como regra 

estrutural e fonte atenuada de direito, responde pela referida coesão. 

O direito é um todo coerente, em graus, isto é, mais (+) ou menos (-) coerente, 

relativamente preciso, ou seja, claro/não-claro relativos, bem como orientado para uma ordem 

finalista, pelo valor supremo justiça e pelo valor claro-escuro, em outro patamar. Trata-se de 

                                                 
65 Em sua teoria da norma jurídica, professor Tercio parte da noção de signo como relato e cometimento. 
Acrescenta, nas relações paradigmáticas e sintagmáticas (Saussure), as relações diagonais de claro/escuro. Ver: 
Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 272-273 
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diretivos brandos, enfraquecidos por graus de uma coerência relativa, de uma precisão 

relativa, além de valoração suprema, como o justo/não-justo, bem como o claro-escuro, em 

outro nível.66  

Em uma coerência alargada, cabe ao intérprete escolher entre mais (+) ou menos (-) 

claro, com mais (+) coerência e mais (+) ou menos (-) não-claro, com (-) coerência. É o 

movimento entre enrijecer não-claro com precisão relativa e flexibilizar valores não-claros, 

permitindo obscuridades, vaguezas.  

Na determinação significativa de normas jurídicas, orienta um critério de uma 

distinção elástica e gradual, com diferentes intensidades.  

Logo após, na construção do claro-escuro jurídico, pragmático, nas dimensões, 

analítica e interpretativa, regra interpretativa , em torno da tradicional máxima, in claris 

cessat interpretatio, é redimensionada (interpretam-se o claro e não-claro), como regra de 

calibração do sistema, de especulação zetética, no interior de uma norma jurídica, pragmática. 

Uma tradicional regra dogmática hermenêutica stricto sensu, in claris cessat 

interpretatio, apregoa que não se interpreta o claro, mas se interpreta o não-claro. Interpretar 

ou não o claro, eis a questão. 

Uma regra dogmática hermenêutica lato sensu, isto é, uma regra hermenêutica zetética 

de uma ciência do direito lato sensu, ou ainda, uma regra zetética de uma dogmática jurídica 

alargada, busca redefinir essa regra dogmática stricto sensu. Toda norma é passível de 

interpretação. Toda norma deve ser interpretada, isto é, clara e não-clara. Interpretam-se o 

claro e o não-claro, conforme o enfoque ou uma escolha do teórico, por regras de especulação 

(zetéticas) de interpretação. São regras descritivas de interpretação: 

Interpreta-se o claro, por uma interpretação especificadora, como precisão ou clareza 

relativas, com graus de claro , ou seja, mais (+) claro e menos (–) claro, contra o aforisma  in 

claris cessat interpretatio, considerado uma ilusão. 

Interpreta-se o não-claro, mediante manutenção do não-claro em uma interpretação, 

tornando o sentido menos não-claro ou menos indeterminado ou menos vago ou menos 

ambíguo, por uma interpretação restritiva. As normas continuam não-claras, vagas, ambíguas, 

só que em grau menor, isto é, um grau de não-claro, vagueza, ambigüidade para menos. 

Explora-se o grau de não-claro e mantém-se o não-claro para menos. O intérprete trabalha 

com grau de não-claro para menos. 

                                                 
66 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 176, 249, 273, 
281-282. 
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Interpreta-se o não-claro e amplia - se o sentido da norma jurídica (além da letra, do 

sentido literal), tornando as normas não-claras, vagas, ambíguas, mais (+) não-claras, mais (+) 

vagas, mais (+) ambíguas, em face da imprecisão da língua natural. Mantém-se o não-claro, 

em grau maior, para mais. O intérprete altera o sentido da norma, por uma interpretação 

extensiva. As normas continuam não-claras, vagas, ambíguas, só que mais (+) não-claras, ou 

melhor, o grau de não-claro, vaguidade, ambigüidade é para mais (+). O intérprete trabalha 

com grau de não-clareza para mais (+).  

Exploram-se graus de não-claro, no movimento, com relevo, ou para mais ou para 

menos, a saber, mais não-claro, mais vago, mais ambíguo, por uma interpretação extensiva ou 

menos não-claro, menos vago, menos ambíguo, por uma interpretação restritiva.  

No caso de acentuar-se o grau mais do não-claro, com mais vagueza, com mais 

ambigüidade, destaca-se o discurso normativo dos contratos, com as chamadas cláusulas-

armadilhas, conforme o discurso normativo doutrinário de uma dogmática stricto sensu. 

O intérprete dá relevo no não-claro em uma norma, com graus de não-claro. É a 

manipulação do uso do não-claro por um jurista, para mais ou para menos, por um movimento 

do intérprete nos graus de não-claro. 

No claro, o foco é uma precisão relativa, um rigor atenuado de um discurso normativo, 

um claro relativo, atenuado, alargado. Esses graus de claro, não-claro/obscuro implicam uma 

precisão relativa, característica de um direito contemporâneo. 

Manter ou não manter o claro na interpretação, eis a questão, ou seja, manter o não-

claro, na interpretação, com manipulação dos graus de não-claro, ou para mais não-claro ou 

para menos não-claro. Esse movimento depende de uma decodificação forte com um claro ou 

de uma decodificação atenuada com graus de claro relativo ou com graus de não-claro, mais 

ou menos não-claro, vago, ambíguo. 

Se as regras interpretativas dizem respeito a um não-claro, a graus de obscuridade com 

mais ou menos obscuro, vago, ambíguo, o não-claro também compõe uma norma jurídica. O 

claro e não-claro são elementos de uma norma jurídica, como definição e no cometimento 

como regras de relacionamento, claras com graus e não-claras com graus.  

Trata-se de uma concepção de uma norma jurídica (estruturada como relato e 

cometimento), como língua na acepção de uma atividade estruturante, constitutiva. Aproxima-

se de concepções de língua constitutiva, no entendimento lingüístico de teorias do discurso 

(Possenti e Orlandi). Segundo Sírio Possenti, claro e não-claro são características da língua e 

o critério é o de escolha entre claro e não-claro. Conforme Eni Puccinelli Orlandi, claro e não-

claro são elementos da língua, sendo o não-claro uma brecha como elemento de língua. 
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A regra dogmática interpretativa  stricto sensu, in claris cessat interpretatio, isto é, 

interpreta-se o não-claro e não se interpreta o claro, é redefinida por uma regra dogmática 

hermenêutica lato sensu (regra zetética de uma dogmática), ou seja, interpretam-se claro e 

não-claro, como regra hermenêutica estrutural de regulagem ou de calibração de um sistema 

jurídico, integrante de uma norma jurídica, conforme critérios acima apontados. 

É defeso ao juiz deixar de julgar sob argumento de obscuridade da lei consiste em 

regra interpretativa de calibração de um sistema de um discurso dogmático doutrinário 

jurídico , de uma ciência do direito, para o juiz. O juiz não pode alegar não-

clareza/obscuridade de uma norma jurídica, como argumento para não decidir. Deve decidir, 

enfrentando o não-claro. O juiz, ao decidir, interpreta o não-claro/obscuro. Consiste em regra 

de especulação zetética, como regra de regulagem, parte integrante do elemento estrutural 

(cometimento) de uma norma jurídica.67 

 Ainda no ponto de vista analítico, na construção do claro-escuro, jurídico, com o 

critério de organização e título de validade, o não-claro passa a ser encarado como defeito 

atenuado, que convive com o claro, em um ordenamento jurídico. 

 
A convivência de normas não-claras, ao lado de claras, em um ordenamento jurídico, 

introduz nele contradição, levando à questão de deixar ou não um ordenamento de ser 

consistente. Regras, em torno de normas jurídicas não-claras, inseridas em um ordenamento 

jurídico, em convívio com normas claras, introduzem nele contradição? 

Consistência, um dos temas de uma teoria de um ordenamento jurídico, significa 

inocorrência ou extirpação de antinomias, isto é, de presença de normas válidas que se 

excluem, mutuamente. E validade consiste em um título que faz com que normas jurídicas 

sejam integrantes de um sistema jurídico. 

Passa-se de um sentido de uma norma jurídica não-clara, como defeito que deve ser 

eliminado de um ordenamento jurídico, para um sentido de defeito atenuado, como inserido 

também em um ordenamento jurídico. 

O não-claro, como defeito a ser retirado do ordenamento, é o entendimento de 

discursos decisórios dos tribunais, ainda hoje, e de discursos doutrinários predominantes. O 

não-claro é visto como elemento inconsistente em um ordenamento, que deve ser retirado, por 

introduzir em um ordenamento uma contradição. Segundo esse entendimento, não é possível 

o convívio de claro e de não-claro. 

                                                 
67 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 192.  



 

 

117 

Já defeito, decodificado como atenuado, possibilita a introdução de norma jurídica 

com falha, não-clara, convivendo com normas jurídicas claras, relativas. 

Em épocas anteriores, valia a regra de que não se insere norma jurídica não-clara em 

um ordenamento jurídico, em nome da consistência do referido ordenamento. Seria 

inconsistente. 

Hoje, a regra é outra, ou seja, insere-se também norma não-clara em um ordenamento 

jurídico, que convive com norma clara. E um ordenamento jurídico não perde sua 

consistência. Não é contraditório. 

São as regras jurídicas do claro e não-claro que se reestruturam. Aceita - se uma 

incompatibilidade de conteúdos normativos claros e não-claros. Dito de outra forma, aceita - 

se a inconsistência em um ordenamento jurídico e se convive com ela. É uma das 

características pós-modernas, isto é, a indiferença, onde se aceita a inconsistência. 

Do ponto de vista de uma dogmática jurídica, um ordenamento jurídico é consistente, 

como qualidade essencial. Na perspectiva de uma especulação descritiva, zetética, um 

ordenamento é ou não consistente, por não ser elemento essencial. Como um ordenamento 

jurídico é consistente e, ao mesmo tempo inconsistente,  regras criam uma norma não-clara e 

fazem com que  entre em um ordenamento jurídico. As estruturas de normas jurídicas contêm 

regras que podem criar perplexidades, obscuridades. Na estrutura de normas, existem regras 

que criam o não-claro.  Não se extirpa o não-claro. Normas jurídicas claras e não-claras são 

válidas. Não há revogação por incompatibilidade de norma jurídica não-clara. Uma norma 

jurídica não-clara tem também um título de validade, que faz com que essa norma jurídica 

não-clara seja também integrante de um ordenamento jurídico. 

Um ordenamento jurídico possui uma consistência relativa, atenuada, com normas 

jurídicas claras e não-claras. Cabe ao intérprete escolher, conforme seu enfoque, sua intenção. 

O claro-escuro é critério de organização simbólica de um discurso jurídico. Uma 

comunicação normativa, como organização simbólica de um discurso, pode ser ordenada, 

conforme o critério claro-escuro.68 

 Também com relação à construção do claro-escuro, jurídico, pragmático, no aspecto 

analítico, chama-se atenção, complementarmente, para alguns elementos, pertinentes ao 

convívio do não-claro e claro, em um ordenamento jurídico.  

Uma investigação (zetética) científica, descritiva, varia de uma época para outra.  

                                                 
68 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 28, 205, 208, 
216-218, 273, 275, 309, 311, 330. 
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Em uma ciência do direito, oscila de um claro, como rigor, isento do não-claro, sem 

obscuridades, vaguezas, ambigüidades, em um passado (ainda presente, hoje, em uma 

dogmática stricto sensu), até um claro, o mais isento possível de obscuridades, ambigüidades 

e vaguezas, com uma precisão/rigor/claro relativos, um claro atenuado, nos moldes de uma 

dogmática lato sensu, nessa quadra da história. 

O claro, no século XXI, é relativo, um claro abrandado, o mais isento possível de não-

claro, que convive com os graus do não-claro. Essa visão é a de uma dogmática jurídica lato 

sensu, renovada por uma especulação zetética. É característica de uma dogmática 

contemporânea uma precisão relativa (Tercio). É a pós-modernidade, irradiando sua 

influência. É o foco predominante do relativo sobre o absoluto. É um desafio, para uma 

dogmática jurídica, nesse entendimento, o fato de um claro, o mais isento possível de não-

claro, conviver com um não-claro e seus graus. É o movimento entre, por um lado, enrijecer o 

não-claro por uma precisão relativa, enfraquecida por graus, isto é, um claro, o mais isento 

possível de obscuridades, ambigüidades e vaguezas e, por outro lado, flexibilizar comandos 

que permitem sentidos não-claros, atenuados em graus.  Um claro convive com um não-claro, 

ambos relativos e abrandados em graus.69 

É a concepção de norma jurídica como língua, na acepção de atividade estruturante ou 

constitutiva e não como instrumento de comunicação.  

Em outra época, a preocupação era outra, ou seja, claro como rigor e precisão. A 

perfeita relação entre idéias claras e completas e frases que as exprimem, como ideal de 

clareza, rigor e completude, insere-se no quadro de uma visão idealizada de sociedade, 

composta por interlocutores ideais que convivem harmoniosamente. A ordem social é 

garantida pela língua como instrumento de comunicação. Uma idéia essencial é o postulado 

da pureza de intenções que sustenta o funcionamento da língua, reduzindo ou suprimindo o 

não-claro. Isso também ocorre, no aspecto prescritivo de uma gramática normativa, que 

subordina uma norma gramatical a uma norma ética.70  

Com respingos, até hoje, em uma dogmática stricto sensu, um claro, como precisão, 

rigor, ideal de clareza, assume, ainda, responsabilidade pelo trânsito entre claro e não-claro e 

norteia uma decisão, identificação e interpretação de normas jurídicas. 

Uma teoria dogmática de aplicação do direito e uma teoria da argumentação jurídica 

utilizam recursos de uso de noções, dominado por estratégias de ataque e defesa. Essas 

                                                 
69 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 42. 
70 Cristina Leandro Ferreira.  Da ambigüidade ao equívoco: a resistência da língua nos limites da sintaxe e do 
discurso, p.66. 
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estratégias implicam que, às vezes, uma noção é não-clara, ou seja, obscura, vaga e ambígua e 

é deixada não – clara ou obscura na argumentação, com o propósito de favorecer a adesão de 

todos a uma determinada tese. Outras vezes, uma noção é apresentada, de modo que se cria a 

impressão de que o sentido é aquele que todos almejam, transformando-se o sentido. Ou 

ainda, torna-se uma noção relativamente clara, porém se a obscurece, retirando-se a referida 

noção de contexto ou levantando-se dúvidas onde não havia. Ou finalmente, uma noção é 

clara e é tornada mais clara, acentuando-se seus graus de clareza. 

Uma decisão está sempre submetida como fundamento, a valores71. Na argumentação, 

os valores são usados como valor-prisma, invariante, e que permite demarcar o objeto. 

Contudo, o valor é também utilizado como valor – justificador, para uma situação de fato, 

como variável. Para controlar esse duplo uso, valor-prisma e valor-justificador, uma ideologia 

organiza, sistematiza e hierarquiza esses valores, estabelecendo-se  guias ou orientações 

gerais. 

A claridade, como código identificador de luz, admite decodificações por um código 

forte ou como código fraco. O claro trabalha com o valor claro e o valor não-claro, ou seja, 

claro ou há ou não há. É possível introduzir uma flexibilidade valorativa, desde que haja uma 

decodificação conforme um código fraco. Sua decodificação pode ser mais ou menos precisa, 

com graus. Há um claro e um não-claro relativos, com graus de clareza e de obscuridade. 

O direito é um jogo de claro e de não-claro. No correr do jogo, as jogadas são 

decodificações fortes ou fracas que admitem variedades. 

O claro, enquanto código doador de sentido ao direito, com clareza, é um princípio 

regulativo do direito, mas não constitutivo. O não-claro não torna uma obrigação jurídica 

inválida. Dito de outra forma, uma obrigação jurídica não-clara é válida. O que constitui o 

direito e lhe confere realidade é o estabelecimento de relações meta-complementares, 

hierárquicas, de autoridade/ sujeito. O principio constitutivo do direito é uma impositividade 

autoritária. O seu principio superior regulador que lhe confere sentido é o valor justiça. Em 

outro patamar, o valor claro, é também um principio regulativo do direito, guia e estabelece 

uma orientação geral. O valor claro fundamenta também uma decisão72. Essa perspectiva é de 

uma dogmática jurídica da decisão alargada por uma teoria da linguagem, de uma 

                                                 
71 Valores são símbolos integrados e sintéticos de preferências sociais permanentes Ver Tercio Sampaio Ferraz 
Junior. Introdução ao estudo do direito, p. 344. Ideologia é uma avaliação de valores. Ver Tercio Sampaio 
Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito, p. 344-345. 
72 Tercio Sampaio Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. p. 344-345, 353-
354,357. 
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interpretação lato sensu, com acentuação pragmática e orientação semântica, nas pegadas do 

jurista Sampaio Ferraz.  

 Por sua vez, o contorno de clareza pragmática, para Eros Grau, é delineado, a partir de 

uma pragmática considerada como uso. 

Conforme Eros Grau e, também,  Dascal, seguindo Wróblewski, um ato de 

comunicação pode desencadear situações de isomorfia ou de dúvida. Uma situação de 

isomorfia significa que as palavras e expressões da linguagem, utilizadas em uma determinada 

situação, são suficientemente claras. Em uma situação de dúvida, não existe essa clareza e 

essas dúvidas se manifestam quanto ao sentido preciso de tais palavras e expressões 

(Wróblewski). 

As situações de isomorfia são raras. O não-claro, ambigüidade e imprecisão de 

palavras e expressões da linguagem jurídica e o uso, na linguagem, de termos indeterminados 

de conceitos, encaminham para situações que reclamam interpretação. 

A determinação do sentido das palavras e expressões se impõe, mesmo quando se trate 

de situações de isomorfia. Mesmo palavras e expressões unívocas, na linguagem usual, devem 

assumir na linguagem jurídica sentidos mais precisos, daí por que se há de tomar com reserva 

a afirmação de que in claris cessat interpretatio. 

As situações de isomorfia e de dúvida dependem de atos concretos de comunicação, 

isto é, o mesmo texto é claro ou dúbio, conforme contextos concretos de seu uso.  

De acordo com Eros e também com Dascal, a clareza é noção pragmática, 

comprometida com alguns traços semânticos da linguagem jurídica, de acordo com contextos 

concretos de uso.73 O contorno de clareza jurídica, pragmática, é traçado, a partir de 

pragmática, voltada para o uso da linguagem, no entendimento de efeito de sentido, sentido de 

discurso. A configuração de uma clareza pragmática, no entendimento do jurista Eros, foi 

apresentada, anteriormente. 

 

2.6. Balanço. 

 

Na Europa, a doutrina da clareza, com a técnica do direito, como linguagem, mediante 

utilização de semiótica jurídica, está moldando o perfil de uma clareza jurídica, pragmática,  

para construção, interpretação e decisão, no controle de aplicação do direito Recoloca-se a 

                                                 
73 Eros Grau. O direito posto e o direito pressuposto, p. 152-155. 
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clareza jurídica como princípio, valor, um direito. De uma  clareza lingüística do direito e de 

uma clareza jurídica, passa-se para uma clareza jurídica, pragmática.    

O contorno de uma teoria da clareza jurídica, pragmática, no Brasil, é delineado em 

especial, por discurso doutrinário de Sampaio Ferraz e também por discurso decisório do 

Supremo Tribunal Federal, na voz do ministro Eros Grau. Por uma leitura semiótica, 

depreende-se que os referidos juristas possuem um ponto comum, isto é, a construção de uma 

clareza jurídica, pragmática. Com a técnica do direito, como linguagem, ambos utilizam uma 

semiótica no direito, para construção da clareza jurídica, pragmática e para construção de 

normas jurídicas, doutrinárias e decisórias. 

A pista para a diferença no contorno dessa clareza jurídica, pragmática, é o 

entendimento e alcance de pragmática.  

Para professor Eros Grau, o entendimento de pragmática implica o uso da linguagem.. 

Prioriza-se o sentido pragmático que emerge de situação de uso contextual, situacional, o 

contexto é tomado sem seu sentido abrangente, no aspecto institucional do mundo social e 

físico e também do co-texto. O contexto, como produto do uso, desempenha papel na 

construção e na interpretação. O claro-escuro, pragmático, significa efeito de sentido, sentido 

de discurso, produzido pela interpretação. 

Segundo professor Sampaio Ferraz, pragmática é integrada ao sistema da língua. A 

teoria da norma jurídica e da clareza jurídica, são calcadas nesse entendimento de pragmática. 

O claro-escuro, jurídico, pragmático, é integrante de norma jurídica e do ordenamento. 

Constrói-se o claro-escuro, jurídico, pragmático, como sentido de língua, no interior da norma 

e do ordenamento, como língua. A concepção pragmática de língua provém do estatuto da 

linguagem, como constitutiva de seu próprio funcionamento. 

O contorno da clareza e da não-clareza, jurídicas, pragmáticas, em conformidade com 

Sampaio Ferraz, é configurado, a partir de considerar o claro e o não-claro, como conceitos 

dogmáticos jurídicos, normativos, na estrutura prescritiva de uma norma jurídica. O claro-

escuro, jurídico, pragmático torna-se parte integrante de norma jurídica e de ordenamento, 

onde o claro-escuro é considerado valor, na qualidade de regra valorativa, como calibração do 

sistema. A máxima interpretativa, in claris cessat interpretatio, redefinida (interpretam-se 

normas claras e não-claras), passa a ser regra de calibração do sistema, integrante de uma 

norma jurídica e do ordenamento. .Na construção do claro-escuro jurídico, pragmático, o não-

claro é recolocado como defeito atenuado, que convive com o claro, com seu título de 

validade, em um ordenamento jurídico, consistente e coerente. A clareza jurídica, pragmática, 

exerce, ainda, o papel de controle regulador, em uma teoria da decisão. 
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Esse quadro conduz, na seqüência,  à reflexão de acepções e ferramentas semióticas 

jurídicas , em especial, estatuto da linguagem, pragmática. 
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CONCLUSÃO 
 
 

A noção de clareza não deve ser abandonada, em razão de sua vida pregressa pouco 

recomendável, mas sim ressignificada. Sua vida pregressa resulta de características que 

cheiram a uma visão romântica, isto é, claro está ligado à escolha de recursos expressivos 

como estilo, não-claro como desvio, efeito de personalidade, caracterologia, com associação à 

arte de escrever bem.  

No Brasil, ainda se identifica uma semiótica do direito de ornamentação, 

predominante em uma interpretação doutrinária tradicional de uma dogmática stricto sensu e 

também em uma jurisprudência clássica. O ponto de partida é uma acepção de língua como 

instrumento de comunicação, onde o não-claro é um desvio a ser eliminado e o claro é um 

ideal a ser atingido. No entanto, há avanços e uma interpretação doutrinária de uma dogmática 

lato sensu e de uma interpretação judicial, minoritárias, partem de uma acepção de língua 

como constitutiva de seu próprio funcionamento e um claro relativo e o não-claro, em graus, 

convivem e são inerentes a um ordenamento jurídico, com graus de coerência. 

Clareza no direito movimenta-se de um estágio lingüístico em que é reconhecida por 

traços gramaticais, lexicais, sintáticos, semânticos, por meio de precisão, determinação, 

simplicidade, inteligibilidade, para ser vista, no aspecto jurídico, como um direito, como uma 

precisa solução do caso concreto. O claro-escuro é intrínseco ao direito, constitui um 

elemento peculiar da construção e interpretação de um sentido jurídico. O claro-escuro é um 

valor de um ordenamento jurídico.  O claro é um princípio regulativo do direito e encontra-se 

ligado aos princípios da fundamentação, ampla defesa, segurança, certeza, estado democrático 

de direito, da informação e ao direito à fala. 

A clareza é o elemento de controle de qualidade da construção, interpretação e 

decisão. 

Uma teoria da clareza, como controle de qualidade, irradia projeções sobre uma teoria 

constitucional de controle de constitucionalidade de leis, por meio da qual o claro comanda o 

caminho de interpretações.  

O contorno do não-claro, como ambíguo e vago, é delineado pelo traço  equívoco, que 

é elemento distintivo da ambigüidade, enquanto a vagueza não possui esse ingrediente. Uma 

ambigüidade se desfaz no contexto e uma vagueza não. No jogo de uma comunicação 

jurídica, são acentuadas, em função da escolha do intérprete, conforme  sua intenção. 
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Em uma teoria da legislação, o claro-escuro movimenta-se  de uma perspectiva estreita 

no sentido de elaboração de discursos normativos para uma visão alargada, na direção de ser 

delineado como um elemento ou categoria de um ordenamento jurídico. 

Uma especulação descritiva semiótica sobre significado no discurso jurídico não deve 

ser desprezada, em uma reconstrução de uma teoria do direito, por ser tratada de forma 

inadequada e reducionista, por apoiar-se em correntes questionáveis. Uma semiótica no 

direito é o caminho a ser trabalhado em seus ingredientes constitutivos, o qual pode iluminar 

uma semiótica do direito de orientação, afinada com uma respectiva semiótica no direito. Não 

seria desprezar uma semiótica do direito, nesse sentido, mas sim conviver com uma semiótica 

no direito. 

Uma semiótica e hermenêutica jurídicas, ressignificadas, encontram-se a serviço de 

uma teoria do direito redimensionada, sem macular uma juridicidade do direito, no sentido de 

decidir conflitos, com justiça.  

Caminha-se de uma clareza lingüística do direito e de uma clareza jurídica, estreita, 

para uma clareza jurídica, pragmática. O claro-escuro, como valor, é considerado, na 

qualidade de regra valorativa, como calibração do sistema. A máxima interpretativa, in claris 

cessat interpretatio, redefinida para normas claras e não-claras são interpretadas, passa a ser 

regra de regulagem do sistema. 
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