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RESUMO 

 

VIEIRA, Vinicius Astolpho. Direito e Interpretação na teoria de Dennis Patterson. 

Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

   

O tema desta dissertação é a apresentação e compreensão da teoria da interpretação do jurista 

norte-americano Dennis Patterson defendida em sua obra Law and Truth (1996) e artigos 

publicados entre o final dos anos 1990 e 2010, argumentando-se nesta pesquisa que a obra 

de Patterson contribui para o tema da interpretação jurídica, dentro da teoria contemporânea 

do direito desenvolvida no contexto da tradição analítica, com duas teses: (i) a defesa de que 

verdade de uma proposição jurídica é demonstrada pelo uso das formas de argumentação – 

tese epistemológica; (ii) uma proposta de critérios para a solução de desacordos 

argumentativos, para os quais a interpretação se faz necessária – tese metodológica. Com 

isso, a dissertação defende que a teoria de Patterson apresenta um conceito de interpretação 

mais adequado do que aquele oferecido pelas teorias da interpretação de Ronald Dworkin e 

de Stanley Fish, seus principais interlocutores. Por fim, a dissertação analisa a possibilidade 

de interpretação de casos claros através da teoria de Patterson, argumentando que em tais 

hipóteses há uma situação de compreensão, e não de interpretação.  

 

  

Palavras chave: Dennis Patterson; teoria do direito; interpretação; pós-modernismo; 

verdade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

VIEIRA, Vinicius Astolpho. Law and Interpretation in Dennis Patterson’s theory. 

Master. Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

This dissertation’s theme is the presentation and understanding of the theory of interpretation 

defended by the North-American jurist Dennis Patterson in his book Law and Truth (1996) 

and articles published between the end of 1990s and 2010s, arguing this research that 

Patterson’s work contributes to the legal interpretation topic discussed within the 

contemporary jurisprudence with two theses: (i) the defense that the truth of a legal 

proposition is manifest by the use of legal forms of argument – epistemological thesis; (ii) a 

proposal of criteria for the solution of argumentative disagreements, for which interpretation 

becomes necessary – methodological thesis. Thus, the dissertation defends that Patterson’s 

theory offers a more adequate concept of interpretation than Ronald Dworkin’s or Stanley 

Fish’s theories of interpretation, notably in the matter of decision criteria for argumentative 

disagreements. Finally, the dissertation analyzes the possibility of interpretation of clear 

cases through Patterson's theory, arguing that in such hypotheses there is a situation of 

understanding, not of interpretation. 

 

Keywords: Dennis Patterson; jurisprudence; interpretation; postmodernism; truth.     
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que os argumentos possuem um papel fundamental na prática jurídica. 

Juízes, promotores, advogados, professores, estudantes, enfim, todos os agentes da prática 

jurídica dialogamos e discutimos a partir de argumentos, demonstrando a correção de nossas 

proposições ou a incorreção daquelas de outrem também por meio de argumentos.  

Quando juristas argumentam e decidem que é ofensivo à dignidade da pessoa 

humana a prisão civil de avôs e avós alimentantes em razão do inadimplemento da prestação 

alimentar1 ou que o financiamento de campanhas eleitorais por sociedades empresariais viola 

o princípio democrático e da igualdade política2, ou mesmo que o assassinato do de cujus 

por sua esposa não retira desta o direito de receber os quinhões da sucessão como meeira3, 

eles não estão discutindo suas preferências ou gostos, mas sim resolvendo um conflito de 

argumentos, objetivando aferir por meio desses qual proposição deve prevalecer. Nessas 

situações, é comum ouvir frases como “juristas divergem sobre a interpretação do princípio 

democrático”, “a partir de uma interpretação doutrinária, o conceito de herdeiro não se 

confunde com o de meeiro, não se aplicando a regra prevista no art. 1.814, I, do Código 

Civil4” ou mesmo que “é inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, 

Código Penal”5.     

Contudo, se juristas estão aparentemente interpretando o tempo todo para agirem 

no campo do direito, o que significa dizer que uma interpretação é (in)correta? A menção ao 

papel dos argumentos indica um caminho para a resposta: sendo os argumentos o meio pelo 

qual manifestamos nossas proposições à comunidade jurídica (seja nos autos de um processo 

judicial, em um livro ou numa sala de aula), também as interpretações são feitas por 

                                                           
1 Caso decidido em 2017 pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sem divulgação dos dados em virtude de 

segredo de justiça, cf. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Co

ncedido-HC-para-evitar-pris%C3%A3o-civil-de-av%C3%B3s-que-n%C3%A3o-pagaram-pens%C3%A3o-

aos-netos, acesso em  10.01.18.   
2 Cf. ADI 4650/DF, julgada pelo STF em 17/09/15.  
3 Cf. julgamento da 8ª Câmara Cível do Tribuna de Justiça do Rio Grande do Sul, sem divulgação dos dados 

em virtude de segredo de justiça. Notícia disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/matar-

marido-nao-retira-viuva-direito-comunhao-universal-bens, acesso em 13.11.2017.     
4 Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: 

I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa 

de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente.  
5 Conforme Acórdão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 54, julgada pelo STF aos 

12.04.12. Íntegra disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Concedido-HC-para-evitar-pris%C3%A3o-civil-de-av%C3%B3s-que-n%C3%A3o-pagaram-pens%C3%A3o-aos-netos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Concedido-HC-para-evitar-pris%C3%A3o-civil-de-av%C3%B3s-que-n%C3%A3o-pagaram-pens%C3%A3o-aos-netos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Concedido-HC-para-evitar-pris%C3%A3o-civil-de-av%C3%B3s-que-n%C3%A3o-pagaram-pens%C3%A3o-aos-netos
https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/matar-marido-nao-retira-viuva-direito-comunhao-universal-bens
https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/matar-marido-nao-retira-viuva-direito-comunhao-universal-bens
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954
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argumentos. Assim, mesmo nesse discurso calcado em um senso comum sobre a 

interpretação, é possível perceber que quando interpretamos o direito estamos manifestando 

argumentos. E mais, quando manifestamos um argumento, certamente o fazemos6 com um 

sentido de correção do mesmo, isso é, de que o mesmo está correto e representa uma 

afirmação verdadeira na linguagem do direito.    

 Isso, porém, não responde a questão lançada acima, mas apenas substitui os seus 

elementos: afinal, o que significa dizer que um argumento é verdadeiro? Ou o que talvez 

seja mais difícil: como saber qual argumento deve prevalecer, na hipótese de um conflito 

argumentativo?  

Esta dissertação defende que a teoria do filósofo e jurista norte-americano 

Dennis Patterson apresentada em seu livro Law and Truth (1996) e publicações posteriores 

oferece uma poderosa resposta para ambas as questões, argumentando que ela contribui para 

o tema da interpretação debatido no contexto da teoria do direito na tradição analítica, com 

duas teses e um conceito de interpretação. A primeira tese, de natureza epistemológica, 

defende que a verdade de uma proposição jurídica é demonstrada pelo uso das formas de 

argumentação. A segunda tese, de natureza metodológica, oferece uma proposta de critérios 

(“mínima mutilação, coerência e generalidade”) para a solução de desacordos 

argumentativos, para os quais a interpretação se faz necessária, com a indicação do 

argumento “mais persuasivo”.  

O conceito de interpretação defendido por Patterson, por sua vez, postula que a 

interpretação é uma atividade secundária na prática jurídica, que necessariamente precede a 

compreensão desta e de sua gramática. Quando juristas argumentam, portanto, estão 

manifestando a sua compreensão sobre a prática, e não interpretando, o que só são chamados 

a fazer quando a compreensão se mostra insuficiente, sendo o conflito argumentativo uma 

hipótese desta situação.  

Esse conceito de interpretação, porém, é diferente daquele oferecido pelos 

distintos interpretativismos de Ronald Dworkin e Stanley Fish, autores de destaque dentro 

da tradição analítica à qual Patterson pertence. O interpretativismo (ou interpretativismos, 

se formos levar em consideração as distintas teorias de Ronald Dworkin e Stanley Fish) é 

um forte adversário para a teoria de Patterson pois defende a interpretação como um 

                                                           
6 Evidentemente, estou pressupondo a boa-fé do agente como condição do discurso, muito embora a concretude 

de nossa prática jurídica, por vezes, insista em mostrar o contrário.   
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elemento central da prática jurídica: é pela interpretação da prática jurídica que os juristas 

compreendem a prática, e não o contrário7. 

Nesta dissertação defendo que Patterson apresenta uma compreensão mais 

adequada sobre a atividade interpretativa dos juristas do que aquela oferecida pelas teorias 

interpretativistas, na medida em que as situações nas quais os juristas interpretam o direito é 

necessariamente precedida de um conflito de compreensão, isso é, de um conflito de formas 

argumentativas que demonstrem existir distintos sentidos aplicáveis a uma mesma situação.  

Além disso, esta dissertação também defende que é um erro a proposição 

segundo a qual casos claros, assim entendidos como situações nas quais os juristas não 

divergem sobre a aplicabilidade e o sentido de uma forma de argumentação, estão sujeitos à 

interpretação.  

Não obstante essas considerações preliminares, fica pendente a pergunta: Por 

que Patterson? Qual a relevância desse autor e qual o objetivo desta dissertação em estuda-

lo de forma tão individualizada?  

O problema original que me levou ao pensamento de Dennis Patterson remete à 

ideia clássica segundo a qual existem casos claros na prática do direito, nos quais a 

interpretação não se faz necessária. Porém, essa ideia foi substancialmente modificada no 

curso do século XIX, especialmente por influência de Friedrich Karl Von Savigny, segundo 

o qual interpretar era a forma correta para apreender o sentido de uma lei, assemelhando 

assim o ato de interpretar ao de compreender: como qualquer manifestação do espírito, a lei 

precisa ser interpretada porque precisa ser compreendida8.   

Como pretendo demonstrar ao longo desta dissertação, Patterson é um autor 

contemporâneo, vinculado à tradição da teoria do direito analítica anglo-saxã, que se opõe a 

esta conceito de interpretação defendido por Savigny, aproximando-se da ideia clássica de 

                                                           
7 O contrário, portanto, do que argumenta Patterson, como visto acima e também cf. PATTERSON, Dennis. 

Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 126).   
8  Como afirma Lopes, ao sustentar que: “O preço a pagar por essa transformação não foi pequeno, porque 

muitos tiraram dessa proposta conclusões subjetivistas e voluntaristas, psicologizante mesmo, mas seu  

resultado  foi permitir  a  sobrevivência  da  doutrina  jurídica como  instância  capaz  de  controlar  a  produção 

legislativa. Propondo a idéia de que todas as leis, mesmo as aparentemente mais claras, precisavam de 

interpretação, Savigny mudava o conceito mesmo de interpretação.  Assemelhava-o ao de compreensão.  

Interpretar era, até então, esclarecer, tornar claro o que era  difícil.  Com Savigny interpretar passa a significar 

muito mais: significa apreender o sentido. Por isso para ele qualquer manifestação do espírito, e qualquer lei, 

precisa ser interpretada:  simplesmente porque precisa  ser  compreendida.” (LOPES, José Reinaldo de Lima. 

Da Interpretatio à interpretação: um percurso histórico e teórico. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, 

Porto Alegre, N. 39, p. 17, dez. 2018.)   



14 

 

que casos claros não devem ser interpretados, mas sim compreendidos. A crítica que 

Patterson dirige ao interpretativismo, seja o de Dworkin ou de Fish, tem por base a distinção 

clássica entre compreender e interpretar, embora a faça a partir da filosofia contemporânea 

de Wittgenstein em suas Investigações Filosóficas9.    

Entretanto, a partir das valiosas críticas que recebi quando da qualificação do 

projeto desta pesquisa, reconheci que o estudo do problema relacionado à interpretação dos 

casos claros e a análise aprofundada da teoria de Patterson extrapolaria os limites de uma 

dissertação. Diante disso, optei por concentrar a pesquisa no estudo de Patterson e seus 

interlocutores, a fim de expor adequadamente as suas ideias (e de seus principais críticos), 

argumentando que a teoria de Patterson pode ser traduzida nas duas teses e no conceito de 

interpretação que há pouco mencionei.    

Porém, entendo que esta dissertação seria lacunosa se simplesmente não 

abordasse a questão (ou o problema) da interpretação dos casos claros. A solução que 

encontrei para tanto foi reduzir esta abordagem às lentes teóricas de Patterson, o que faço no 

item 3.4 desta dissertação. Esta dissertação, portanto, não é uma ampla investigação sobre o 

problema da interpretação dos casos claros, mas a teoria de Patterson – objeto central desta 

dissertação – me permitiu articular uma resposta para o problema. Daí porque a escolha de 

Patterson e a sua relevância para este trabalho: seja no diálogo das ideias de sua obra com as 

de seus interlocutores, seja na análise do problema da interpretação dos casos claros através 

de sua teoria, encontra-se uma proposta teórica que se opõe e combate a ideia segundo a qual 

tudo esta sujeito à interpretação na prática jurídica. 

 

Estrutura do trabalho.  

O primeiro capítulo desta dissertação se ocupará em situar a teoria de Dennis 

Patterson na tradição da filosofia e da teoria do direito analítica, objetivando com isso não 

apenas aclarar o contexto de fala do autor, mas também delimitar o problema que Patterson 

enxerga nas teorias interpretativistas. Na primeira seção (1.1.) faço um breve panorama da 

tradição analítica, destacando a importância do debate “Hart-Dworkin” para a caracterização 

do cenário atual da teoria do direito como uma “disputa metodológica”, inserindo-se a teoria 

                                                           
9 Novamente com Lopes (idem, p. 20), um dos vieses filosóficos que recupera a distinção clássica entre 

compreender e interpretar é a filosofia da linguagem do “segundo” Wittgenstein, autor que é fundamental na 

obra de Patterson.  
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de Patterson neste debate com a proposição de uma epistemologia jurídica; na segunda seção 

(1.2), apresento em linhas gerais as críticas de Patterson ao interpretativismo, calcada 

fundamentalmente em sua ideia de que a interpretação é uma atividade de segunda ordem 

na prática jurídica, bem como esclareço como essa crítica é importante para a identificação 

do problema que guia esta dissertação.   

No segundo capítulo, a dissertação visa compreender a obra de Patterson em seus 

próprios termos, objetivando assim uma descrição fiel de seu pensamento. Isso 

compreenderá o estudo dos fundamentos filosóficos pós-modernistas esposados por 

Patterson, suas teses epistemológica e metodológica, bem como o conceito de interpretação, 

confrontando-a com a obra de seus dois principais debatedores, Dworkin e Fish, e também 

de outros críticos, segundo a visão de Patterson.  

O terceiro e derradeiro capítulo consiste em uma avaliação geral da teoria de 

Patterson e na análise da possibilidade da interpretação de casos claros sob este viés teórico. 

Argumento que da obra de Patterson é possível depreender duas teses: uma de natureza 

epistemológica e outra metodológica, bem como um conceito de interpretação específico 

que, assim defendo, oferece uma compreensão mais adequada da atividade interpretativa dos 

juristas do que aquela oferecida pelos distintos interpretativismos de Dworkin e Fish. A 

seção 3.4 aborda o problema da interpretação dos casos claros a partir do viés teórico 

proposto por Patterson, argumentando que há um erro na concepção segundo a qual os casos 

claros se tratam de um “estágio interpretativo não conflitivo”, mas sim de uma situação de 

compreensão da prática jurídica.     

 

O curriculum vitae de Dennis Patterson. 

Patterson é um autor pouco conhecido no Brasil. Não existem obras suas 

traduzidas para o português, com exceção de um artigo publicado pelo próprio autor em 

coletânea organizada por Ronaldo Porto Macedo Jr. e Catarina Helena Cortada Barbieri10. 

Na literatura de teoria do direito brasileira e bancos de teses e dissertações, não localizei 

trabalhos com estudos específicos sobre o autor. Desta forma, considerando que o 

                                                           
10 PATTERSON, Dennis. Após a análise conceitual: a ascensão da teoria da prática. In: MACEDO JR, Ronaldo 

Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (org.). Direito e Interpretação: racionalidades e instituições. 

São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 193-210. Referido artigo se trata, porém, de tradução do artigo “Interpretation 

in Law”, publicado por Patterson ainda em 2004 (Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 

pp. 241-259, 2004). 
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pensamento de Patterson é estrutural para esta dissertação, entendo ser importante trazer um 

breve currículo do autor que permita uma visão mais ampla de sua obra11. 

Dennis Michael Patterson é um jurista e filósofo norte americano nascido em 

1955, Nova York. Bacharelou-se (B.A.) em filosofia e ciências sociais em 1976 na 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade de Buffalo, Nova York, obtendo 

em 1978 o mestrado (M.A) pela mesma instituição. Graduou-se em 1980 como doutor em 

filosofia (Ph.D.) também pela Universidade de Buffalo, defendendo tese sobre a teoria 

política e jurídica de Roberto Mangabeira Unger, teórico precursor do conhecido Critical 

Legal Studies. Nesse mesmo ano obteve o grau de doutor em direito (J.D.), exercendo a 

advocacia entre os anos de 1981 e 1987, dedicando-se daí em diante exclusivamente à 

carreira acadêmica.   

Atualmente, Patterson é professor e integrante do Conselho Diretivo da 

Faculdade de Direito da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, Estados Unidos, 

lecionando nas áreas de teoria e filosofia do direito; direito contratual, comercial e relações 

entre direito e ciência, matéria na qual desenvolve estudos nos campos do direito e da 

neurociência. É também professor de filosofia do direito na Faculdade de Direito de Surrey, 

em Guildford, Reino Unido. Possui ainda diversas passagens como professor visitante em 

renomadas instituições norte-americanas e europeias.     

Patterson é formado na tradição da filosofia analítica, herdando da mesma 

algumas das boas virtudes da escrita acadêmica cultuadas nesta tradição, como a concisão e 

clareza da redação, bem assim o esforço em sintetizar passagens teóricas e filosóficas 

conceitualmente complexas na linguagem mais simples e direta possível, ilustrando suas 

postulações com exemplos imaginários factíveis àqueles inseridos na prática jurídica, 

quando não extraídos do próprio cotidiano judiciário norte-americano.  

Pela análise do conjunto de sua obra, as áreas de interesse e linhas de pesquisa 

de Patterson são as seguintes: (i) direito contratual e comercial; (ii) teoria e filosofia do 

direito, com ênfase em estudos na filosofia da linguagem de Wittgenstein e a teoria da 

interpretação jurídica; (iii) direito internacional, com ênfase nas relações transacionais 

internacionais e (iv) direito e neurociência.   

                                                           
11 As informações sobre o autor foram retiradas de seu curriculum vitae disponibilizada no site da Faculdade 

de Direito da Universidade de Rutgers (https://law.rutgers.edu/directory/view/dpatters), acesso em outubro de 

2017.  

https://law.rutgers.edu/directory/view/dpatters
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Os estudos de Patterson nas áreas de direito contratual e comercial remontam ao 

início de sua carreira acadêmica e seus dois primeiros livros autorais - Maine 

Debtor/Creditor Law (Butterworths, 1988) e Good Faith and Lender Liability 

(Butterworths, 1990) – tendo ainda editado outras duas importantes obras em conjunto com 

Richard Hyland, seu colega na Universidade Rutgers:  An Introduction to Commercial Law 

(West Publishing, 1999) e The Commercial Sales Transaction: an Introduction to the U.C.C. 

(West Publishing, 2ª ed., 2006). Ainda nessa área, Patterson participou ativamente na revisão 

das seções 1 à 205 do Código Comercial dos Estados Unidos da América12.  

Mais recentemente, a obra de Patterson ocupou-se das áreas do direito 

internacional (The New Global Trading Order: The Evolving State and the Future of Trade, 

em coautoria com Ari Afilalo, Cambridge University Press, 2008 e A Companion to 

European Union Law and International Law, editado com Anna Södersten, Wiley-

Blackwell, 2016) e das relações entre direito e neurociência (Minds, Brains and Law: the 

conceptual foundations of law and neuroscience, em coautoria com Michael Prado, Oxford 

University Press, 2015), sendo esse último o campo em que Patterson tem dirigido com 

maior ênfase a sua atual pesquisa.  

Contudo, a parte da obra voltada à teoria e filosofia do direito, desenvolvida 

sobretudo entre meados dos anos 1990 e a primeira década do século XXI, é a que interessa 

diretamente a essa pesquisa, sendo expoente desta vertente o livro Law and Truth (Direito e 

Verdade), publicado originalmente em 1996, cujo desenvolvimento teórico se guia pela 

seguinte pergunta: “o que significa dizer que uma proposição jurídica é verdadeira?”13. A 

resposta de Patterson, segundo a compreensão desta pesquisa, é esta: significa demonstrar 

que uma dada proposição jurídica é (in)correta por meio de argumentos jurídicos.  

Evidentemente, há muito o que se explorar e esclarecer entre essa pergunta e 

respectiva resposta, a fim de que reste compreensível a contribuição que, assim entendo, a 

teoria de Dennis Patterson faz à teoria da interpretação jurídica e, consequentemente, à teoria 

do direito contemporânea, no contexto da tradição analítica à qual pertence. Esse trabalho 

de esclarecimento envolverá o estudo de sua obra principal sobre o tema, o livro Law and 

                                                           
12 Trata-se do “Uniform Commercial Code”, um código de leis promulgado pelo Congresso norte-americano, 

que é exceção ao sistema jurídico deste país, o common law, cuja principal fonte normativa, grosso modo, são 

os precedentes judiciais. Diferentemente, o direito comercial e das transações comerciais (atingindo, assim, em 

um certo aspecto, também o direito contratual) é regido principalmente pelas regras deste Código Comercial, 

cujo objetivo é harmonizar as transações comerciais em todos o território dos Estados Unidos da América.    
13 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 3.  
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Truth, e também de obras editadas por Patterson (como Wittgenstein and Legal Theory, 

Westview Press, 1992; Wittgenstein and Law, Ashgate, 2004; A Companion to Philosophy 

of Law and Legal Theory, Blackwell, 2010), bem como artigos publicados por Patterson, 

tais como Interpretation in Law (2005), Theoretical Disagreement and Interpretation (2016) 

e Theoretical Disagreement (2018)14, nos quais ele desenvolve os critérios para a solução de 

conflitos argumentativos. Para a discussão da obra central de Patterson, essa pesquisa se 

valerá também de artigos produzidos para um simpósio dedicado à obra Law and Truth, o 

que inclui a resposta de Patterson a cada uma dessas críticas15.    

 

O valor da teoria analítica (e desta dissertação).  

Introduzidas as ideias centrais desta dissertação, creio que caiba uma pequena 

digressão para fins de justificação do valor desta pesquisa: qual o sentido de um trabalho 

acadêmico produzido no seio de uma universidade pública brasileira falar tão estritamente 

com uma teoria do direito estrangeira, inserida em uma tradição que não é a nossa?  

Certamente, temos muitos problemas em nossa prática jurídica que demandam 

a atenção da academia, sendo a interpretação, especialmente a interpretação judicial, um 

problema sobre o qual os nossos juristas há muito se debruçam. Por exemplo, a clássica obra 

de Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, publicada originalmente em 

1924 (e até hoje reeditada!), referenda os métodos interpretativos de Savigny e adiciona 

outros a partir de uma ampla compreensão da tradição romano-germânica, havendo na obra, 

assim, a convivência de postulados interpretativos como os métodos gramatical, sistemático, 

teleológico, evolutivo (que chegaria à interpretação moral), sem prejuízo dos brocardos 

latinos fiat justitia, pereat mundus, odiosa restringenda, favorabilia amplianda, entre tantos 

outos, todos reunidos como postulados da interpretação, uma espécie de grande fórmula para 

interpretar o direito16.   

                                                           
14 Vale destacar que Patterson possui também em sua bibliografia uma coletânea de artigos, “Mind, Meaning 

and Law” (Ashgate Publishing, 2008), cujo conteúdo será referenciado individualmente, para melhor indicação 

da data original de publicação dos artigos que compõem essa coletânea. Da mesma forma, alguns artigos de 

Patterson publicados em sua coletânea “ 
15 Referido simpósio ocorreu no primeiro semestre de 1997 e foi promovido pela Southern Methodist 

University, em Dallas, Texas, EUA. A resposta de Patterson a todos os seus críticos (George Fletcher; David 

Luban; Jefferson White; George Martinez; Charles Altieri; Ben Zipursky; Leslie Francis e Brian Leiter) foi 

condensada na publicação PATTERSON, Dennis. Law and Truth: Replies to Critics. SMU L. Rev. V. 50. 

1563, 1997, p. 1563.   
16 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Para 

um estudo dos métodos clássicos, v. MAGALHÃES FILHO, Glauco. Hermenêutica Jurídica Clássica. 

Florianópolis: Conceito Editora, 2009.  
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Mais recentemente, notadamente no campo do direito constitucional, esses 

métodos clássicos passaram a ser questionados pelos “neoconstitucionalistas”, que dada à 

expansão da jurisdição constitucional e “horizontalização das normas” constitucionais 

passaram a defender métodos próprios para se interpretar o texto constitucional. Em que 

pesem os significativos avanços17, há uma mistura de autores e tradições por parte desta 

doutrina constitucionalista, que se ocupa mais em apresentar um “catálogo de métodos 

interpretativos” da Constituição do que, propriamente, estudar os problemas de 

racionalidade jurídica que lhes são implícitos18. Grosso modo, é também a proposta geral 

dos métodos clássicos: há uma oferta de um grande catálogo de instrumentos de 

interpretação, mas não um questionamento da racionalidade do agir do jurista.  

É claro, essas acusações que faço carecem de demonstração acadêmica, cujo 

ônus da prova é meu. Entretanto, esse estudo não teria condições de, ao mesmo tempo, testar 

essa impressão e explorar a obra de Patterson, especialmente se considerarmos as diferentes 

tradições com as quais tais autores conversam. Há um limite de espaço que forçou essa 

dissertação a uma escolha.  

Por outro lado, a opção da pesquisa pelo enfoque na obra de Patterson e na sua 

conversa com a tradição analítica, se justifica também pelo modo como as suas investigações 

sobre o tema da interpretação se dão: nela há justamente o estudo de problemas da 

racionalidade jurídica que ficam “escondidos” nesses catálogos dos métodos interpretativos. 

Um desses problemas mais significativos – que guia esta dissertação – é o seguinte: “o que 

                                                           
17 A obra de Virgílio Afonso da Silva, por exemplo, cuida de uma compreensão fiel do pensamento de Robert 

Alexy, cuja teoria da ponderação encontrou significativa aceitação no constitucionalismo brasileiro e na 

atuação do Supremo Tribunal Federal (cf. AFONSO DA SILVA, Virgílio. Interpretação Constitucional. 

Malheiros, 2005). Já em uma vertente mais voltada à tradição hermenêutica, a obra de Lenio Luiz Streck 

(Verdade e Consenso. Saraiva, 2011) também oferece uma crítica consistente e alinhada com o perfil de uma 

teoria do direito voltada para a racionalidade do agir do jurista, prisma que entendo ser compartilhado por 

Patterson (como será abordado na seção 1.2).   
18 Convencionou-se chamar “neoconstitucionalismo brasileiro” as teorias que defendem um pós-positivismo 

constitucional lastreado na recepção da teoria de dois autores pertencentes a tradições distintas: Ronald 

Dworkin, formado na tradição analítica, e Robert Alexy, formado na tradição da teoria do direito alemã, ambos 

opositores ao positivismo kelseniano, a quem é atribuída uma visão formalista do direito, que justificaria uma 

interpretação mais rigorosa, literalista, do direito positivo, especialmente da Constituição. A partir de uma 

“combinação” da teoria desses dois autores, seria justificável uma expansão da interpretação constitucional, 

com a finalidade dar eficácia às normas programáticas da Constituição. Com isso, o Poder Judiciário tomaria 

um lugar de destaque nas democracias, na medida em que teria a função de cumprir as “promessas” 

constitucionais. Muito embora seja possível o pensamento conjunto de Dworkin e Alexy, é necessário um 

significativo cuidado teórico para retratar o contexto do diálogo teórico entre os mesmos, bem como a 

profundidade das questões filosóficas e teóricas que tratam, o que nem sempre é observado por parte dos 

neoconstitucionalistas. Para fins de exemplo de como a teoria de Dworkin e Alexy é tomada como uma “coisa 

só” e apenas como um pretexto para a discussão dos limites do ativismo judicial, v. VIEIRA JÚNIOR, Dicesar 

Beches. Neoconstitucionalismo: definição, crítica e concretização dos direitos fundamentais. Revista 

Constituição e Garantia de Direitos, v. 7, n. 2, p. 45 - 67, 30 set. 2015.        
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significa dizer que uma proposição é verdadeira”? Há um debate específico na tradição 

analítica da teoria do direito, exatamente sobre essa questão, desde a obra de Herbert Hart 

na década de 196019. Há mais de meio século, portanto, esses autores estão enfrentando essa 

questão filosófica e teórica que, como visto, é o objeto desta dissertação.     

Ademais, as noções de compreensão, argumentação, a relação linguística entre 

esses elementos e a verdade do discurso jurídico e, por fim, a interpretação e o tratamento 

dos desacordos argumentativos são questões gerais do direito, pois implicam o 

conhecimento sobre o raciocínio empregado pelos juristas. Elas servem tanto para a 

compreensão do desafio a um argumento textual claro por argumentos de cunho doutrinário 

e pragmáticos – algo que o Supremo Tribunal Federal fez por ocasião do julgamento do HC 

126.292-SP20 – quanto para justificar que um consumidor brasileiro tem não está obrigado a 

condições contratuais que não tenham sido devidamente informadas pelo fornecedor. A 

estrutura de pensamento que esta dissertação compreende a partir da obra de Patterson 

defende, portanto, um esquema conceitual que explica melhor o que os próprios 

constitucionalistas, civilistas, processualistas, enfim, o que os juristas fazem, pois visa 

explicar o que fazemos com a linguagem.    

Evidentemente, não se está desprezando aqui o papel da doutrina. Pelo contrário, 

a teoria que Patterson apresenta e essa pesquisa defende reforça que é justamente na doutrina 

que repousa uma das principais formas de argumentação, sendo um elemento central para o 

construção da compreensão da prática jurídica. Os méritos de Patterson e da tradição 

analítica, enfim, se revelam também em uma forma de pensarmos melhor sobre o papel que 

a doutrina cumpre na prática, bem como avaliarmos se esse papel está ou não sendo 

cumprido.   

Por essas razões, entendo que a presente dissertação tem seu valor também por 

contribuir, por meio de uma linguagem geral, para a compreensão da prática do direito 

brasileiro, embora fale diretamente com a tradição analítica e, mais especificamente, com a 

obra de Dennis Patterson e a sua inquirição sobre a verdade das proposições jurídicas, pois 

                                                           
19 Como o próprio Hart deixa claro na introdução a sua coletânea de ensaios: “But, as I argued here, what was 

needed was a close examination of the way in which statements e.g. of  legal rights or of the duties of a limited 

company relate to the world in conjunction with legal rules,  and the important  first step to take was to ask 

under what  conditions statements of this kind have a truth value and are true.” (HART, Herbert L. A. Essays 

in Jurisprudence and Philosophy. New York: Clarence Press, 1983, p. 2-4).  
20 Aprovando a tese segundo a qual a execução da sentença penal condenatória seria lícita sem o seu respectivo 

trânsito em julgado, desde que confirmada por tribunal de segundo grau de jurisdição. Julgado em 16.02.16, 

acórdão disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570
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refletir e aprender os meandros da língua dos juristas é uma empreitada que importa a 

qualquer interessado no campo do direito, residindo também aí o valor desta dissertação.  
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1. O PROBLEMA DO INTERPRETATIVISMO PARA DENNIS 

PATTERSON.   

 

1.1. A teoria do direito na tradição da filosofia analítica: a herança do debate 

Hart-Dworkin.  

 

Há na obra de Patterson uma preocupação em enfrentar certos problemas, 

responder a algumas perguntas e propor desafios a alguns autores e correntes teóricas. Ou 

seja, outros problemas poderiam ser enfrentados, distintas perguntas poderiam ser 

respondidas, outros autores ou correntes teóricas desafiadas se Patterson estivesse 

conversando, por exemplo, com outras tradições de pensamento, como a tradição da teoria 

crítica21 – algo que o próprio autor chegou a fazer em artigo22 crítico à teoria do direito de 

Jürgen Habermas, embora sem outras incursões registradas em sua bibliografia. Não é o caso 

das obras de Patterson que compõem o objeto desta dissertação, cujo diálogo é dado 

exclusivamente com autores da tradição analítica.    

Entendo, portanto, que há um risco desta dissertação apresentar um diálogo sem 

contexto por ocasião da imersão na obra de Patterson sem, antes, a apresentação de algumas 

ideias centrais da tradição analítica, razão pela qual exponho um breve panorama desta 

tradição na qual a teoria de Patterson se inclui, não com o fim de compreende-la com a 

profundidade atrelada a uma investigação da história das ideias, mas prioritariamente com 

uma finalidade de organização do campo no qual a teoria de Patterson (e de seus adversários) 

se desenvolve, traçando algumas linhas e definições entre autores e teorias que, embora 

possam ser questionadas em uma pesquisa mais aprofundada, servem ao propósito de 

organizar a exposição desta dissertação.  

 

                                                           
21 Apenas para fins de esclarecimento, a teoria crítica se trata de uma tradição de pensamento com origens na 

Escola de Frankfurt, Alemanha, formada na década de 1930 no âmbito do Instituto de Pesquisa Social, por 

pensadores sociais alinhados à teoria marxista, embora dissidentes no que se refere à forma de avaliação e 

crítica do pensamento marxista. São nomes dessa tradição: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert 

Marcuse (associados à “primeira geração da teoria crítica”, Jürgen Habermas, Franz Neumann, Axel Honneth 

(“segunda geração”), entre outros. A interdisciplinaridade na investigação dos problemas sociais (investigações 

empíricas, filosóficas, sociológicas e demais áreas das ciências humanas) relativos à limitação das 

potencialidades de realização humana é uma das principais marcas desta tradição de pensamento, cf. VOIROL, 

Olivier. Teoria crítica e pesquisa social: da dialética à reconstrução. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 

93, p. 81-99.    
22 PATTERSON, Dennis. Why Habermas’ Theory of Law must fail. In: Indian Socio-Legal Journal. V. 1. 

1993, p. 19.  



23 

 

Pode-se distinguir dois sentidos para a expressão “filosofia analítica”: um mais 

amplo, significando um modo de filosofar que se utiliza do recurso analítico, isso é, da 

decomposição dos elementos de um dado problema para, a partir desta distinção, defini-los; 

e há também um sentido mais específico e historicamente determinado, que trata a filosofia 

analítica como uma corrente filosófica e adota o método analítico, surgida no final do século 

XIX nas universidades britânicas, desenvolvendo-se ao longo do século XX no mundo 

anglo-saxão até os dias de hoje, podendo ser considerada como uma das correntes filosóficas 

contemporâneas, muito embora o seu desenvolvimento tenha dado ensejo a diversas linhas 

de pensamento, nem sempre convergentes, em seu interior23. É nesse segundo sentido de 

filosofia analítica, que lhe trata como uma tradição, que este trabalho irá se referir ao termo.     

A tradição analítica tem seu marco inicial no final do século XIX, tendo por seus 

precursores o pensamento dos filósofos britânicos George Edward Moore (1873-1958) e 

Bertrand Russell (1872-1970). Seus adversários teóricos eram as correntes filosóficas então 

dominantes na Grã-Bretanha: o idealismo absoluto, de matiz hegeliana, e o empirismo 

psicologista. Em termos gerais, a filosofia analítica se caracteriza pela ideia básica de que a 

filosofia deve realizar-se pela análise24 da linguagem, isso é, pela decomposição, separação 

e conceituação dos elementos básicos da linguagem25, consistindo em sua inquirição central 

a seguinte pergunta: como uma proposição tem significado?26  

                                                           
23 MARCONDES, Daniel. Filosofia Analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 7.   
24 O método analítico, todavia, não é novo na história da filosofia, não sendo uma “criação” da tradição 

analítica. Pelo contrário, a sua origem é observada na primeira filosofia, como por exemplo nos Segundos 

Analíticos de Aristóteles, no qual o filósofo grego oferece uma análise do conceito de “causa” a partir da sua 

separação em quatro modos de compreensão: formal, material, eficiente e final. Essa separação dos elementos 

de “causa” permite uma definição mais precisa da expressão, evitando equívocos no uso desse conceito (cf. 

MARCONDES, Daniel. Filosofia Analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 9).  
25 Isso, porém, não equipara a filosofia analítica com a filosofia da linguagem, embora haja semelhança entre 

ambas em alguns aspectos, mas diferenças fundamentais. A principal, no entendimento desta pesquisa, vem a 

ser a conotação lógica adotada pelos filósofos da linguagem que continuaram a empreitada da “Escola Analítica 

de Cambridge”, formada a partir do pensamento de Frege, Russell e Moore. Nela é notável a preocupação com 

a construção de uma gramática geral, universal, que pudesse esclarecer a própria linguagem, e não o seu uso, 

em sua função de referir a realidade. Daí a manutenção da “notação lógica” das frases, expediente que 

caracteriza a obra de Frege, ser adotada comumente por filósofos da linguagem. Como demonstrarei mais à 

frente, a “Escola de Oxford” apresenta uma “virada pragmática” em torno da investigação sobre a linguagem, 

abandonando o projeto de uma linguagem geral, universal, para a descrição dos usos linguísticos em 

determinadas práticas. Para uma exposição geral sobre essa filosofia da linguagem focada em uma gramática 

universal, v. MILLER, Alexander. Filosofia da Linguagem. 2ª ed. Tradução: Evandro Luis Gomes, Christian 

Marcel de Amorin, Perret Gentil Dit Maillard. São Paulo: Paulus, 2010).   
26 MARCONDES, Daniel. Filosofia Analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 10.  
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Essa pergunta pode ser remetida a dois axiomas que caracterizam essa tradição 

de pensamento, conforme destaca Michael Dummett em relevante trabalho sobre a história 

da filosofia analítica:  

 

“O que distingue a filosofia analítica, em suas diversas manifestações, de 

outras escolas, é a crença segundo a qual, primeiro, uma explicação 

filosófica do pensamento pode ser atingida através da compreensão da 

linguagem e, segundo, que apenas uma explicação abrangente pode ser 

atingida. Apesar de suas distintas diferenças, tanto os positivistas lógicos, 

Wittgenstein, em todas as suas fases, a filosofia da “linguagem ordinária” 

de Oxford e a filosofia pós-carnapiana nos Estados Unidos representada 

por Quine e Davidson, todos aderem a esses dois axiomas.”27 

 

Dummett destaca, portanto, que o ponto central para a filosofia analítica é a 

investigação do pensamento através da linguagem (primeiro axioma) por meio de uma 

abordagem geral e abrangente (segundo), havendo porém significativas diferenças dentro 

desta tradição de como essa abordagem deve ser feita, vale dizer, de como a análise da 

linguagem deve ser compreendida.  

Essas distinções podem ser verificadas pelas transformações do sentido do termo 

“análise” ao longo desta tradição, consequentemente alterando a forma como a sua pergunta 

central era respondida. Dois distintos podem ser diferenciados a partir de duas grandes 

vertentes desta tradição: a semântica clássica, atrelada ao pensamento de Gottlob Frege, 

Bertrand Russell, G. E. Moore e o “primeiro” Wittgenstein (principalmente pela sua obra 

Tractatus Logicus Philosophicus, de 1921), formando esses três últimos a “Escola Analítica 

de Cambridge”; e a filosofia da linguagem ordinária, associada também ao pensamento de 

G.E. Moore, mas sobretudo a Gilbert Ryle, John Langshaw Austin e o “segundo” 

Wittgenstein (o das Investigações Filosóficas e obras posteriores), compondo esses 

pensadores a “Escola de Oxford” que passou a ser caracterizada como a precursora da 

“virada linguística”28. 

                                                           
27 No original, “What distinguishes analytical philosophy, in its diverse manifestations, from other schools is 

the belief, first, that a philosophical account of thought can be attained through a philosophical account of 

language, and, secondly, that a comprehensive account can only be so attained. Widely as they differed from 

one another, the logical positivists, Wittgenstein in all phases of his carrer, Oxford ‘ordinary language’ 

philosophy and post-Carnapian philosophy in the United States as represented by Quine and Davidson all 

adhered to these twin axioms”, cf. DUMMETT, Michael. Origins of Analytical Philosophy. Harvard 

University Press, 1996, p. 4 (tradução livre).  
28 É importante notar que, todavia, essa virada linguística pode ser compreendida como a “segunda virada 

linguística”, posto que a primeira teria ocorrido por força da primeira filosofia analítica, inicialmente na 

pergunta de Frege em seu “Die Grundlagen der Arithmetik” sobre como os números são “dados a nós”, 

considerando que não temos nenhuma ideia nata ou intuição sobre os mesmos? Frege sustenta que é apenas 
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Para a vertente da semântica clássica, a análise é entendida como elucidação, 

como um procedimento capaz de aclarar a linguagem, desfazendo equívocos e ilusões 

metafísicas, a partir da decomposição de um complexo – uma proposição – para os seus 

elementos constituintes em sua forma lógica, visando com isso esclarecer as dificuldades da 

relação desta proposição com a realidade; já para a Escola de Oxford, a análise é 

compreendida como um procedimento de esclarecimento ou elucidação do uso da linguagem 

dentro de uma prática, das condições que tornam esse uso possível, o que é representado 

pelas regras que constituem esse uso e validam os discursos29 dentro de uma determinada 

prática.  

É verdade que a divisão ora apresentada é, ela mesma, uma questão passível de 

discussão, posto que há divergência sobre a “influência” desta primeira escola sobre a 

segunda, quais autores pertenceriam, ou não, a uma delas, ou mesmo questionamento sobre 

a prenunciada morte desta tradição30. Não é o caso desta dissertação entrar nessas questões, 

mas apenas ressaltar a importância da um autor, pertencente à Escola de Oxford, para os 

rumos tomados pela teoria do direito da segunda metade do século XX: John Langshaw 

Austin.   

Austin é responsável por introduzir no campo da filosofia analítica o termo “ato 

de fala” (speech acts), a partir da publicação de seu livro How to do things with words 

(1962)31. A filosofia de Austin é corretamente associada a uma virada pragmática na teoria 

analítica na medida em que o autor defende uma incursão da análise do uso da linguagem, 

isso é, como a linguagem opera na realização de atos com objetivos determinados, 

abandonando a investigação da linguagem geral, levada a efeito pela vertente da semântica 

clássica em busca de condições de verdade às sentenças por meio de uma gramática geral, a 

favor do estudo das condições de sucesso de realização de um ato de fala32.   

                                                           
por uma incursão na linguagem que essa pergunta pode ser respondida, mais especificamente na relação entre 

o contexto de sentenças e suas palavras, direcionando a sua pesquisa para saber como é possível consertar os 

sentidos de uma sentença que contenha termos – palavras – numéricas (DUMMETT, Michael. Origins of 

Analytical Philosophy. Harvard University Press, 1996, p. 5).  
29 MARCONDES, Daniel. Filosofia Analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, pp. 46-7.  
30 Como argumenta Aaron Preston, por exemplo, ao afirmar que a tradição analítica contemporânea no tornou-

se tão difusa entre os profissionais da filosofia, que não é mais possível encontrar um traço característico que 

a identifique como uma tradição de pensamento, tampouco há entre esses filósofos uma “recusa” em defender 

essas premissas fundamentais da filosofia analítica. V. PRESTON, Aaron. Analytic Philosophy: the history 

of an illusion. Continuum: London, 2007, p. 155-6.     
31 AUSTIN, John Langshaw. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1962.  
32 MARCONDES, Daniel. Textos Básicos de Linguagem: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2009, p. 115.   
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A justificativa de Austin para essa virada pragmática está em sua concepção de 

realidade: ela é constituída linguisticamente. Nossos usos, hábitos em sociedade, práticas 

comerciais, acadêmicas, políticas, enfim, todas as interações sociais ocorrem na e pela 

linguagem. Isso significa que não é possível tratar a linguagem da realidade e a linguagem 

como coisas separadas, como esclarece Marcondes:  

 

“Não se separa a linguagem da realidade sobre a qual essa linguagem fala 

como duas naturezas distintas: ao contrário, ao se examinar a linguagem já 

se está necessariamente examinando esta realidade e não se tem como 

analisa-la diretamente, independentemente da linguagem. O uso da 

linguagem é uma forma de ação no real e não uma simples maneira de 

descrever a realidade que se observa. Ao se examinar o uso da linguagem 

está-se examinando a própria experiência do real.”33  

 

Austin apresentou a seguinte análise dos atos de fala: eles podem ser 

classificados e conceituados em locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Em 

termos gerais, a distinção trata, respectivamente, dos atos de fala que simplesmente dizem 

alguma coisa cujo sentido é imediato para a gramática de uma dada linguagem (“o gato está 

no tapete”34); atos de fala que querem dizer com uma força específica (fazer uma proposição 

normativa, uma pergunta, uma solicitação) e atos de fala que desejam imprir um certo 

sentimento em seu público (persuadir um público a uma ideia, por exemplo)35. Há uma 

centralidade, contudo, no estudo dos atos de fala ilocucionários pois, esses podem ser 

veredictivos (avalio; determino; calculo; analiso etc.) exercitivos (sentencio, comando, 

concedo etc.), compromissivos (prometo, dou a minha palavra, me abstenho etc.), 

comportamentais (simpatizo, critico, aprovo, agradeço etc.) e expositivos (afirmo, declaro, 

contesto, formas de conduzir uma argumentação), demonstrando assim a ampla gama de 

situações nas quais esses atos de fala cumprem um papel substancial, embora por distintas 

características linguísticas: por exemplo, os ilocucionários exercitivos são constitutivos do 

exercício de um poder (uma sentença que condena alguém a pagar uma multa, por exemplo), 

                                                           
33 MARCONDES, Daniel. Filosofia Analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 36.  
34 “The cat is on the mat”. O exemplo é dado pelo próprio Austin, em sua XII Conferência (AUSTIN, John 

Langshaw. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1962, p. 95)  
35 LONGWORTH, Guy, John Langshaw Austin. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2017, Edward 

N. Zalta (ed.), disponível em: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/austin-jl/>. 
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enquanto os compromissivos são variantes do ato de prometer, que pode se dar de variadas 

formas, condicionais ou não, por exemplo36.  

Essa análise dos atos de fala é complementada na filosofia de Austin pela sua 

caracterização das condições de sucesso para a realização dos mesmos. É importante 

destacar: Austin fala em condições de sucesso, e não em parâmetros de verdadeiro ou falso 

para um dado ato de fala. As condições a que se refere são uma combinação de intenções do 

falante (elemento subjetivo) e de convenções sociais (elemento objetivo) com diferentes 

graus de formalidade: tanto em uma conversa de bar quanto em uma audiência judicial as 

convenções estão presentes, com regras que são explícitas ou implícitas, mas sempre 

constrangendo os atos de fala a uma certa forma de performá-los37. A filosofia de Austin 

tinha justamente por objetivo oferecer uma explicação linguística da razão de alguns atos de 

fala não terem sucesso, evidenciando assim as regras pelas que um dado ato linguístico 

precisa atender a fim de obter sucesso em sua realização. Marcondes fornece um exemplo 

claro: o ato de fala “nomeação” de um indivíduo a um dado cargo só faz sentido se aquele 

que performou o ato de nomear tiver a autoridade para tanto38.  

Como se vê, Austin tinha em mente uma espécie de modo de filosofar, e não a 

apresentação de uma filosofia da linguagem que explicasse a natureza e a função da 

linguagem. Essa ideia de análise linguística como forma de filosofar, de encarar problemas 

filosóficos, será marcante nas Investigações Filosóficas e obras posteriores de outro Ludwig 

Wittgenstein – autor fundamental para a teoria de Dennis Patterson como demonstraremos 

na exposição de sua “tese epistemológica” (seção 3.1.).   

Esta forma analítica de filosofar, naturalmente, influenciou diversos campos do 

conhecimento e, ao que nos interessa, o direito e sua teoria. Nesse ponto, é a obra de Herbert 

L. A. Hart (1907-1992) que melhor absorve o movimento da “virada linguística”39, isso é, 

                                                           
36 AUSTIN, John Langshaw. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1962, p. 151-

161.  
37 MARCONDES, Daniel. Textos Básicos de Linguagem: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2009, p. 117.  
38 Idem.  
39 Nesse sentido, vale frisar que Neil MaCormick aponta a influência que a “virada linguística” exerceu em 

Hart, principalmente no que diz respeito às teorias de John Langshaw Austin e Ludwig Wittgenstein, que lhe 

incutiram questões essenciais como “quais são as condições de verdade para emitir julgamento?”, “quando 

podemos dizer que alguma frase é verdadeira ou não?”, modificando assim o viés do debate até então havido 

na teoria do direito (MACCORMICK, Neil. H. L. A. Hart. Tradução Cláudia Santana Martins. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, 25-29).  Como demonstrarei ao longo desta dissertação, é notório o alinhamento dessas 

perguntas com a pergunta central de Patterson em seu “Law and Truth”: o que significa dizer que uma 

proposição jurídica é verdadeira? (PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 

3). 
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da Escola de Oxford, traduzindo-o para o direito na forma de seu livro The Concept of Law 

(1961) que, como menciona Brian Bix, refutou as teorias do direito que lhe precederam, 

como o imperativismo jurídico de John Austin e as teorias realistas do direito, anunciando 

um caminho hermenêutico para o direito40, muito embora, como anota Dickson, o autor 

tenha se preocupado em oferecer uma teoria do direito descritiva e moralmente neutra41, que 

pudesse dizer o que o “direito é”, e não o que ele “deve ser”42.  

O ponto de partida para Hart apresentar o seu conceito de direito é a definição 

da obrigação jurídica como um elemento normativo, vale dizer, contrafático. Os adversários 

de Hart nesse ponto eram claros: tanto a teoria do John Austin (o teórico do direito, não o 

filósofo da linguagem) quanto os realistas compreendiam a natureza da obrigação jurídica 

por um viés de coerção43: o direito, a obrigação jurídica, consistia no comando do soberano 

(no caso de Austin) ou o comando dos tribunais (no caso dos realistas). Hart discorda desta 

caracterização da obrigação jurídica por compreender que ela deixa de capturar um aspecto 

fundamental do direito: nós utilizamos as regras de direito, as leis, como guias de nossas 

condutas mesmo quando um soberano, por exemplo, falece (inclusive para saber quem vai 

sucedê-lo), ou mesmo quando não estamos diante de um tribunal, pois não vivemos apenas 

sob o temor de suas sanções. Se agimos desta forma, é porque as regras possuem alguma 

função, porque compreendemos o seu sentido e conseguimos justificar as nossas ações por 

meio das mesmas.  

Diferentemente de seus adversários, Hart chama a atenção para um ponto de 

vista até então negligenciado: o ponto de vista interno, ou do agente. Ao fazê-lo, Hart rejeita 

que o direito pode ser adequadamente explicado apenas do ponto de vista externo, seja pelo 

ponto de vista do súdito (no caso do imperativismo de Austin) ou do “homem mau” (no caso 

                                                           
40 BIX, Brian. H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory. Southern Methodist University Law 

Review, v. 52, 1999, p. 167-8.   
41 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 2ª Ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1996, 300.  
42 Hart, desse modo, alinha-se completamente à tradição analítica de Jeremy Bentham, objetivando a 

construção de uma teoria descritiva e não-valorativa (em um sentido moral) do direito, conforme destaca 

DICKSON: “H. L. A. Hart’s work is also cast in the Benthamite methodological mould. That his is a “general 

and descriptive” theory of law which is, “morally neutral and has no justificatory aims (…)” (DICKSON, 

Julie. Evaluation and legal theory. Oxford: Portland Oregon, Hart Publishing, 2001, 7) 
43 Nas teorias de John Austin (imperativismo jurídico) e Oliver Wendell Holmes Jr (expoente do realismo 

jurídico norte-americano), a coerção é uma chave de compreensão da racionalidade dessas duas teorias, posto 

que em ambos o temor da sanção a ser aplicada pelo soberano é um elemento característicos de sua 

compreensão da obrigação jurídica (COSTA, Carlos Eduardo Batalha da Silva e. A construção do enfoque 

nas teorias jurídicas: subsídios para repensar o debate em torno da racionalidade no direito [Tese de 

Doutorado]. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Filosofia, Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2010, p. 158).   
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do realismo jurídico); A proposição de uma teoria descritiva do direito a partir do ponto de 

vista do agente é fundamental para a forma como Hart irá compreender o direito como um 

sistema de regras, pela qual os participantes não só reconhecem o direito como participam 

da vida civil por meio desse sistema de regras.  

É por isso que Hart sugere a compreensão do direito como um jogo44: 

reconhecemos o futebol como futebol não pelo hábito de pessoas se reunirem para 

coletivamente chutar uma bola, mas em razão de certas regras que constituem esse fato social 

como uma prática, caracterizando-o não apenas como um hábito, mas como futebol. Se 

pessoas se reúnem para arremessarem entre si uma bola, nós podemos ter dúvidas se isso é 

um jogo ou apenas um passatempo casual, mas com toda certeza podemos afirmar que não 

se trata de um jogo de futebol.  

Os méritos de Hart foram tão frutificantes com a publicação de seu The Concept 

of Law e com a sua cátedra em teoria do direito Oxford que foi justamente um de seus 

alunos45 que ofereceu a principal crítica ao positivismo, dando início assim ao debate 

intelectual que representou uma virada na agenda da teoria do direito em direção ao campo 

da razão prática: refiro-me à publicação do artigo “The Model of Rules I”, em 1967, pelo 

jusfilósofo norte americano Ronald Dworkin (1931-2013), posteriormente republicado em 

sua coletânea de ensaios Taking Rights Seriously (1977).    

Dworkin tinha como adversário intelectual o positivismo jurídico como um todo, 

mas principalmente o modelo positivista desenvolvido por (seu professor) Herbert Hart. Para 

desenvolver seu ataque ao positivismo, Dworkin sustenta que as convenções sociais não são 

a única fonte de regras sociais, sendo a prova disso as divergências verificadas em alguns 

“casos difíceis” (hard cases) enfrentados pelos tribunais, nos quais outros padrões 

normativos, os princípios, exercem força determinante para o resultado do julgado, não por 

ser o princípio uma “vontade” do julgador, mas por ser uma exigência da própria prática46. 

Argumenta que, fosse o direito uma mera questão de fato, na qual caberia aos juízes apenas 

                                                           
44 A analogia que Hart faz em seu O Conceito de Direito é para explicitar o uso da regra de reconhecimento 

pelos participantes de uma dada prática como o critério para verificar se uma dada conduta foi ou não “válida”, 

isso é, se seguiu ou não as regras da prática (cf. HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro 

Mendes. 2ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian. 1996, p. 113) 
45 Aliás, vários alunos de Hart acabaram se destacando posteriormente no campo da teoria do direito, mas 

também no pensamento moral e político: Brian Barry, John Finnis, Kent Greenawalt, Neil MacCormick, Joseph 

Raz, Will Waluchow, Genaro Carrió e Ronald Dworkin (cf. MACEDO JR., Ronaldo Porto. Ensaios de Teoria 

do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 206).  
46 Isso fica claro na análise de Dworkin do caso Riggs vs. Palmer, cf. DWORKIN, Ronald. O Império do 

Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2014, 20-25.  
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identificar as convenções sociais que, segundo a tese de Hart, aceitam e usam como direito, 

não haveria espaço para uma divergência real sobre os próprios fundamentos do direito, o 

que não se verifica na prática. Diz Dworkin: 

 

“Se o positivismo está certo, então a aparente divergência teórica sobre os 

fundamentos do direito, no caso Elmer, no caso McLoughlin, no caso do 

‘snail darter’ e no caso Brown, é de certo modo enganadora. Nesses casos, 

as instituições jurídicas precedentes não haviam decidido expressamente a 

questão de nenhuma maneira, e os advogados que usavam corretamente a 

palavra “direito”, segundo o positivismo, teriam concordado quanto a não 

haver direito algum a descobrir. Sua divergência, portanto, deve ter sido 

um debate disfarçado sobre qual deveria ser a natureza do direito.”47 
 

Assim, negar a existência de casos nos quais o próprio conceito de direito, os 

seus fundamentos, são colocados em discussão, só poderia implicar duas situações: (i) que 

juízes, advogados e promotores em geral seriam fingidores de uma apaixonada disputa, pois 

em verdade concordam quanto aos fundamentos teóricos sobre o que é o direito; (ii) ou 

divergiriam apenas na zona limítrofe da linguagem, disputando a significação de 

determinada palavra (no caso, a expressão “direito”), mas ainda assim mantendo consenso 

quanto ao seu conceito48.  

Dworkin afasta estas “defesas” do positivismo, inferindo que é improvável 

pensar que algum homem sério se prestaria a tal fingimento, bem como não ser coerente 

posições tão distintas sobre o que é o direito terem um “consenso” anterior, havendo 

divergência apenas por uma questão de imprecisão linguística. O verdadeiro argumento em 

favor do positivismo, diz Dworkin, seria o “aguilhão semântico” (semantic sting)49, um 

bloqueio que impediria o positivista de enxergar a divergência teórica sobre o próprio 

conceito do direito, justamente por apoiar-se numa teoria que implica em um conceito 

indisputável de direito. 

                                                           
47 Id., 53.  
48 Id., 47-8.  
49 Apenas para fins de esclarecimento, o aguilhão semântico é um ataque metodológico de Dworkin ao 

positivismo, pois infirma a proposta hartiana de um conhecimento descritivo e moralmente neutro do direito, 

defendendo que as convenções sociais identificadas como direito não respondem à totalidade de regras sociais 

verificadas na prática, principalmente na disputa de casos difíceis, em que o próprio conceito do que “é” direito 

é posto à prova. E “[e]ste é o ponto fulcral do aguilhão semântico: negar que as condições de verdade em um 

sistema jurídico, como a licitude, dependam dos valores contidos na norma. Refutar o aguilhão semântico 

implica em refutar a metodologia dworkiniana” (GLEZER, Rubens. Hermenêutica e Realidade: o debate 

metodológico entre Hart, Dworkin e Raz. Revista FIDES, Natal, v. 1, n. 2, ago./dez. 2010, 265-6), valendo o 

mesmo em relação a Hart: refutar a análise conceitual implica negar que seja necessário transcender ao debate 

moral sobre o próprio conceito de Direito – dando-se assim o tom metodológico do debate.  
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Em desacordo com esse pressuposto metodológico de descrição e neutralidade 

de uma teoria do direito, Dworkin argumenta que a metodologia proposta por Hart não se 

sustenta, pois é contraditória ao defender uma descrição pura (sem valoração moral) que 

considere, ao mesmo tempo, o ponto de vista interno e externo do direito. Isto é, para 

Dworkin, compreender o ponto de vista interno do direito já implicaria uma determinada 

valoração moral no âmbito da prática social analisada50.  

Posteriormente, Dworkin fornece uma visão mais aprofundada de sua teoria do 

direito com a publicação de seu Law’s Empire, em 1986. Nessa obra, Dworkin oferece bases 

mais sólidas para a sua proposta teórico-jurídica, o interpretativismo, desenvolvendo 

sobretudo dois argumentos, assim sumariados51: (i) uma visão aprofundada do aguilhão 

semântico e dos desacordos teóricos, pela qual ele irá demonstrar como o direito é uma 

prática interpretativa que exige de seu participante uma postura interpretativa; (ii) que os 

fundamentos do direito são melhor compreendidos a partir dos valores morais de integridade 

e coerência52.  

A resposta de Hart às críticas de Dworkin se dá com a publicação da segunda 

edição de seu The Concept of Law em 1994, contendo um pós-escrito com respostas às 

críticas de Dworkin e de outros autores. Nele, dentre outras respostas, Hart refuta a crítica 

de Dwokin sobre a falha do positivismo em não reconhecer valores morais ou princípios 

como razões juridicamente válidas, reforçando que, ainda no texto original da obra, a regra 

de reconhecimento foi descrita como um “critério último de validade que podiam 

incorporar, para além de pedigree, princípios de justiça ou valores morais substantivos, e 

estes podem integrar o conteúdo de restrições jurídico-constitucionais”53. Com isso, Hart 

afasta a crítica de Dworkin de que o positivismo seria uma teoria meramente factual, abrindo 

(ou esclarecendo) porém uma concessão que foi fundamental para a divergência entre 

                                                           
50 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014, 18.  
51 O interpretativismo dworkiniano será abordado em mais detalhes na seção 2.2.2 e 3.3, tendo em vista que a 

versão apresentada por esse autor é um dos principais adversários teóricos de Patterson – na verdade, segundo 

a compreensão desta pesquisa, o mais importante. 
52 Dworkin desenvolve a crítica aprofundada do aguilhão semântico e do direito como prática especialmente 

nos três primeiros capítulos de Law’s Empire, apresentando a sua proposta de “direito como integridade” nos 

capítulos seis e sete.  
53 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 2ª Ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1996, p. 309.  
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positivistas inclusivistas e exclusivistas: a tese da conexão contingente entre direito e 

moral54.  

As teorias a que se Hart se opunha com a defesa do ponto de vista interno e o 

sistema de regras apresentado pelo seu arsenal teórico-positivista, enfim, transitavam entre 

um “pesadelo” e um “nobre sonho”, conforme Hart expôs em seu artigo “American 

Jurisprudence through English Eyes: the Nightmare and the Noble Dream”, publicado ainda 

em 197755. Como esclarece Lopes, o pesadelo diz respeito a uma concepção empirista, pelo 

qual os juízes teriam um critério criativo e ad hoc de decisão, sopesando interesses e utilidade 

caso a caso – tal como o realismo norte-americano; o sonho, por seu lado, consiste na 

justificação fundamental de todas as decisões judiciais em princípios – o que já indicava o 

caminho crítico à teoria de Dworkin que Hart consolidou em seu pós-escrito56.  

Em linhas gerais, esses são os termos do debate Hart-Dworkin que, como 

descreve Scott Shapiro, colocou em intensa discussão diversos elementos da teoria 

positivista do direito, como a tese das fontes do direito, a existência da discricionariedade 

judicial, o papel das políticas no momento da aplicação (adjudicação) do direito, a ontologia 

das regras, a inviabilidade de uma teoria do direito meramente descritiva, a função ou 

finalidade da prática jurídica, objetividade dos valores, a textura aberta das regras, entre 

outros57.  

E todas essas questões possuem antagonismo em Hart e Dworkin não por se 

tratar de distintos “pontos de chegada” de suas investigações filosóficas, mas por serem 

decorrências dos distintos pressupostos metodológicos adotados por cada autor58 em suas 

                                                           
54 SHAPIRO, Scott J. The ‘Hart-Dworkin’ debate: a short-guide for the perplexed. Public Law and Legal 

Theory Working Paper Series. N. 77. 2007, 5.  
55 American Jurisprudence through English Eyes: the Nightmare and the Noble Dream. In: Essays in 

Jurisprudence and Philosophy. New York: Clarence Press, 1983, p. 123-144.  
56 LOPES, José Reinaldo de Lima. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito 

como prática. Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, p. 206.   
57 SHAPIRO, Scott J. The ‘Hart-Dworkin’ debate: a short-guide for the perplexed. Public Law and Legal 

Theory Working Paper Series. N. 77. 2007, 3-4. 
58 Como sustenta Ronaldo Porto, a respeito do debate Hart-Dworkin: “Nele, mais do que o confronto entre 

duas mentes poderosas em desacordo sobre o conceito de direito e a relação entre direito e moral, encontra-

se um marco de agenda de discussões teóricas que vai pautar boa parte do debate teórico jurídico durante os 

anos 1970 até os dias de hoje [...] Ele transcende seus atores inaugurais para se estender a toda uma geração 

de teóricos envolvidos com o chamado “debate metodológico” por ele inaugurado, e que dará lugar a uma 

importante divisão entre positivistas inclusivos e positivistas exclusivos de um lado, mas em desacordo sobre 

temas centrais, e pós-positivistas de vários gêneros e matizes de outro”. (MACEDO JR., Ronaldo Porto. 

Ensaios de Teoria do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 205).  
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premissas, daí porque o debate “Hart-Dworkin” ter se popularizado nos meios acadêmicos 

como o “debate metodológico”.  

Independentemente da existência de um “vencedor” nesse debate intelectual, a 

sua grande virtude foi o reacendimento do debate teórico no campo do direito que, 

atualmente, encaminhou-se para um cenário fragmentado em termos epistemológicos, 

derivados, direta ou indiretamente, de uma tomada de posição em relação ao debate Hart-

Dworkin. Isso é, diversos autores interpretaram e reconstruíram tal debate, inserindo ou 

remodelando os pressupostos metodológicos originários do debate Hart-Dworkin, traçando 

um mapa de teorias do direito no qual diversos temas são abordados, nem sempre sob o 

mesmo prisma epistemológico (justamente por esse o ponto em disputa), daí a importância 

da “herança” deste debate para a teoria contemporânea do direito desenvolvida no âmbito a 

tradição analítica. A mais conhecida divisão resultante destas disputas metodológicas 

compreende o positivismo jurídico dividido em inclusivistas e exclusivistas59, opondo-se aos 

interpretativistas60, formando o núcleo central do debate. Outras correntes, como o 

jusnaturalismo61, realismo62 e pragmatismo63, opõem-se de forma independente em relação 

                                                           
59 Resumidamente, a divisão entre positivistas inclusivos e exclusivos se funda na interpretação da tese da 

incorporação, isto é, divergem na questão macro “separação entre direito e moral”, que dentro do positivismo 

se coloca na incorporação, ou não, de critérios morais na regra de reconhecimento. Os inclusivistas apoiam a 

incorporação, sustentando ser conceitualmente possível a incorporação de determinados critérios morais pela 

regra de reconhecimento, servindo tais critérios como validadores de regras jurídicas. São expoentes desta 

corrente Jules Coleman, Kenneth E. Himma, Wil Waluchow e Matthew Kramer. Contra, os exclusivistas 

entendem ser conceitualmente impossível tal incorporação, e seus principais nomes são Joseph Raz, Andrei 

Marmor e Scott J. Shapiro. Para uma interessante abordagem do assunto, v. WALUCHOW, Wilfrid. Legal 

positivism, inclusive versus exclusive. In: CRAIG, E. (ed). Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: 

Routledge, 2001.  
60 Dworkin, naturalmente, é a principal referência do interpretativismo. Contudo, são também considerados 

interpretativistas Arthur Ripstein e Stephen Guest. Ainda dentro deste amplo espectro interpretativista, é 

possível inserir Stanley Fish, com quem Dworkin travou um específico debate – o debate “Fish-Dworkin”. 

Sobre, v. GARROTE, Bruno. Objetividade e Interpretação: o debate entre R. Dworkin e S. Fish 

[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012.  
61 John Finnis é o principal nome da renovação do jusnaturalismo no debate contemporâneo, com contribuições 

efetivas ao debate metodológico, mormente no que se refere à valoração moral no plano epistemológico, a 

partir da retomada da filosofia aristotélica. O seu “Natural Law and Natural Rights” é um dos expoentes de 

seu pensamento (FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clerendon Press, 2004).  
62 Oliver Wendell Holmes Jr.e Karl Llewellyn são as principais referências do realismo jurídico norte-

americano. A compreensão do direito a partir do “ponto de vista do homem mau”, o fora da lei, e da atividade 

do jurista como a predição do comportamento dos tribunais, são ideias defendidas por Holmes em suas 

conferências e caracterizadora de alguns dos traços principais do realismo norte-americano, muito embora haja 

significativa diferenças entre os seus expoentes (Llewellyn, por exemplo, adota em sua maturidade um discurso 

mais atento à virada linguística, entendendo que a prática é fonte última para o significado de uma dada questão 

jurídica, cf. Patterson anota em resenha dedicada ao autor – PATTERSON, Dennis. Law’s Practice. Columbia 

Law Review. V.90, 1990, 575) – Para o realismo de Holmes, v. HOLMES JR., Oliver Wendell. O Caminho 

do Direito. In: Os Grandes Filósofos do Direito: leituras escolhidas em direito. Trad.: Reinaldo Guarany. 

São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
63 Richard Posner é a principal referência do pragmatismo jurídico e da análise econômica do direito, que é 

uma escola do direito herdeira do realismo jurídico. Grosso modo, tais teorias se alinham no sentido de conferir 

a interpretação ao direito que o torne mais eficiente em termos de cumprimento das políticas e propósitos 
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aos demais, oferecendo cada qual um pressuposto metodológico para a compreensão do 

Direito, isso é, um modo pelo qual o direito deve ser conhecido, e suas exigências aplicadas. 

Contudo, mesmo essa divisão mais tradicional vem sendo questionada e se 

tornando mais complexa. Como anota Patterson na edição do livro A Companion to 

Philosophy of Law and Legal Theory, há no contexto da teoria do direito contemporânea as 

seguintes escolas e perspectivas: pós-realismo64, feminismo jurídico65, formalismo66, 

pragmatismo jurídico67, desconstrutivismo68 e, ao que interessa a essa pesquisa, o pós-

modernismo.   

Dentre desse cenário epistemologicamente fragmentado, Patterson é o defensor 

de uma teoria do direito pós-modernista. Segundo essa proposta teórica, a resposta para a 

pergunta “o que o direito é” demanda, primeiro, respondermos uma outra questão: “o que 

significa dizer que uma proposição jurídica é verdadeira?”, isso é, a mesma pergunta que 

deu início à crítica dworkiniana ao positivismo de Hart (como vimos, o ataque de Dworkin 

sustentava que não só as proposições jurídicas com pedigree eram verdadeiras, mas também 

aquelas coerentes a certos princípios morais).   

Patterson, porém, vai oferecer uma outra resposta a essa pergunta, negando que 

a verdade de uma dada proposição seja o resultado da relação entre a linguagem e a sua 

representação de um dado estado de coisas no mundo (seja esse estado de coisas um conceito 

moral independente ou uma convenção de sentido). O autor defende que essa visão 

representacionista comete um erro de compreensão da natureza da relação entre linguagem 

e verdade, e que as distintas correntes teóricas em disputa no debate metodológico assumem, 

em maior ou menor escala, uma posição no debate entre realistas e antirrealistas, que são 

polos opostos de uma forma modernista de pensar a relação linguagem-verdade. Em Law 

and Truth, Patterson vai testar essa hipótese com o formalismo jurídico de Ernest Weinrib, 

o realismo moral, tanto na visão de Michael Moore quanto na de David Brink, o positivismo 

                                                           
sociais. A propósito, v. MACEDO JR., Ronaldo Porto. Posner e a Análise Econômica do Direito: da rigidez 

neoclássica ao pragmatismo jurídico. In: Ensaios de Teoria do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 225-

248. 
64 Cf. DUXBURY, Neil. Postrealism and Legal Process. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to 

Philosophy of Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 279. 
65 Cf. SMITH, Patricia. Feminist Jurisprudence. In: PATTERSON, Dennis (ed.). op. cit, p. 290.  
66 Cf. WEINRIB, Ernest J. Legal Formalism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). op. cit, p. 327.  
67 Cf. WARNER, Richard. Legal Pragmatism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). op. cit, p. 406.  
68 Cf. BALKIN, Jack M. Deconstruction. In: PATTERSON, Dennis (ed.). op. cit, 361.  
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de Herbert Hart e os distintos interpretativismos de Stanley Fish e Ronald Dworkin (o que 

abordarei ao longo do capítulo 2).  

A proposta que Patterson vai oferecer como uma saída pós-modernista, consiste 

em argumentar que a verdade de uma proposição é verificada pela manifestação de uma 

capacidade linguística por parte do agente inserido em uma prática e, no caso específico da 

prática jurídica, essa capacidade diz respeito ao domínio das formas de argumentação: é por 

meio de argumentos e suas formas de manifestação que os juristas apresentam a verdade de 

suas proposições. Esse é o núcleo de tese epistemológica da teoria de Patterson, que essa 

pesquisa abordará especificamente na seção 3.1, mas que permeia toda a obra do autor, como 

veremos ao longo do capítulo 2.  

A obra de Patterson, portanto, está intimamente ligada ao debate metodológico, 

sendo mais um herdeiro do debate “Hart-Dworkin”. A relevância de sua proposta, contudo, 

está na originalidade do ponto de vista para o enfrentamento de seus adversários: embora 

cada um deles tenha uma resposta epistemológica distinta, todos estão conectados a uma 

forma modernista de pensar a relação entre palavra e sentido, entre linguagem e verdade.  

 

1.2. A crítica de Patterson ao interpretativismo. 

 

Nesta seção objetivo apresentar em linhas gerais69 a crítica de Patterson ao 

interpretativismo com o objetivo de conectá-la à seguinte questão: em que sentido a teoria 

de Patterson se opõe à ideia de que tudo na prática jurídica está sujeito à interpretação?  

Argumento nesta dissertação que da obra de Patterson é possível depreender 

duas teses e um conceito de interpretação. A primeira tese, de natureza epistemológica, 

defende que a verdade de uma proposição jurídica é demonstrada pelo uso das formas de 

argumentação. A segunda tese, de natureza metodológica, oferece uma proposta de critérios 

(“mínima mutilação, coerência e generalidade”) para a solução dos desacordos 

argumentativos, para os quais a interpretação se faz necessária, com a indicação do 

argumento “mais persuasivo”. O conceito de interpretação defendido por Patterson, por sua 

vez, postula que a interpretação é uma atividade secundária na prática jurídica, que 

necessariamente precede a compreensão desta e de sua gramática.  

                                                           
69 O conteúdo desta crítica será explorado amiúde ao longo do capítulo 2. A intenção de apresentar nesta seção 

uma visão geral desta crítica é    
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Esta proposição teórica, contudo, parece à primeira vista ser trivial ou obscura. 

Trivial porque não é mistério algum para os juristas que nós disputamos a solução de casos 

concretos, de conflitos jurídicos, por meio de argumentos. Isso parece ser muito pouco para 

responder problemas mais concretos como saber se é correto, ou verdadeiro, a proposição 

pela qual se afirma que um deputado federal, então pretenso candidato à Presidência da 

República, comete o crime de racismo ao sustentar em palestra que “(...) Eu fui em um 

quilombola [sic] em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete 

arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de R$ 

1 bilhão por ano gasto com eles”, ou se referido discurso está protegido pela imunidade 

parlamentar, pelo que o mesmo seria lícito e albergado pela livre manifestação de ideias e 

posições políticas70. O mesmo poderia ser dito em relação ao conceito de interpretação 

oferecido por Patterson: sustentar que há um estágio de compreensão da prática que precede 

a interpretação não indica um caminho para a solução destes desacordos argumentativos.     

Por outro lado, a resposta também padece de certa obscuridade. O que Patterson 

quer dizer com “mínima mutilação”, por exemplo? Em que medida os critérios de 

generalidade ou coerência podem servir ao propósito de indicar uma resposta mais 

“persuasiva”? E mais: uma resposta persuasiva é o máximo que a prática jurídica pode 

alcançar em conflitos argumentativos? Uma resposta mais aceitável, e não uma resposta 

correta, vale dizer, verdadeira? Voltando ao exemplo mencionado há pouco, os critérios 

mencionados por Patterson não parecem indicar uma resposta mais persuasiva dentre as 

proposições em conflito.   

Essa aparente trivialidade e obscuridade, contudo, vão se dissipando à medida 

em que os fundamentos filosóficos e o propósito teórico de Patterson vão ficando mais 

claros: o autor defende, em última instância, uma posição epistemológica, pela qual 

apresenta uma outra forma de compreender o que é a verdade em um discurso jurídico, 

sustentando que ela é demonstrada pelo exercício de uma competência linguística na 

articulação de um sentido, por um saber-fazer, e não pela referência a uma dada condição de 

                                                           
70 Referente ao Inquérito 4694, julgado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 11/09/2018. A denúncia 

da Procuradoria Geral da República foi rejeitada por maioria (3 votos pelo arquivamento da denúncia, 2 pelo 

recebimento), afirmando-se a tese de que, no contexto da fala, o deputado federal estaria defendendo uma ideia 

política, destinada ao seu pretenso eleitorado. O voto da divergência, especialmente o do Min. Luís Roberto 

Barroso, asseverou que não há contexto no qual medir seres humanos “por arrobas” e classifica-lo como 

“inválido até para reprodução” seja a defesa de uma ideia política, compreendendo a fala como discurso de 

ódio, algo que não estaria albergado pela imunidade parlamentar.   
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verdade71. Essa competência linguística, no campo do direito, é representada pelo uso das 

formas de argumentação, que não se confundem com a mera proposição.  

Ou seja, Patterson defende que há uma grande diferença entre falarmos que “o 

deputado federal cometeu o crime de racismo”, uma proposição, e “o deputado federal 

cometeu o crime de racismo por seu discurso ensejar violação ao texto do art. 20, caput, da 

Lei Federal nº. 7.716/8972”, um argumento do tipo textual; assim como há uma significativa 

diferença entre falar que “o discurso do deputado federal está protegido pela imunidade 

parlamentar”, outra proposição, e “o discurso do deputado federal está protegido pela 

imunidade parlamentar, prevista no art. 53, caput, da Constituição por não preencher o 

requisito de “supressão” ou “eliminação”  de uma minoria, o que seria necessário à 

caracterização do discurso de ódio, e por possuir nexo de causalidade entre as proposições 

políticas do denunciado na Câmara dos Deputados e as ideias ventiladas em seu discurso”, 

uma composição entre argumentos de tipo textual e doutrinário.   

O conteúdo dessa diferença entre uma proposição e um argumento, e o 

respectivo papel que as formas de argumentação cumprem na prática jurídica, é um dos 

pontos nodais da teoria de Patterson. Com ela, o autor chama a atenção da teoria do direito 

para o uso dos argumentos como a forma de apresentação da verdade de uma proposição, 

querendo dizer com isso que quando juristas manifestam proposições a partir de argumentos 

jurídicos, eles estão demonstrando a própria verdade de sua postulação, pois estão agindo de 

acordo com a gramática do campo linguístico ao qual pertencem (tese epistemológica). E 

mais, com a sua proposta de critérios para a solução de conflitos argumentativos, Patterson 

oferece uma metodologia para a solução destes desacordos que preserva a própria 

racionalidade jurídica, afastando assim a tomada de decisões a partir de outras gramáticas, 

como a moral, econômica, entre outras (tese metodológica).   

Contudo, é evidente que a teoria de Patterson não é a primeira e nem a última a 

defender uma epistemologia jurídica. Pelo contrário, há uma multiplicidade de respostas por 

parte da teoria do direito contemporânea, desenvolvida no âmbito da tradição analítica, sobre 

                                                           
71 A referência de Patterson é ao pragmatismo linguístico sustentado pelo “segundo” Wittgenstein em seu 

Investigações Filosóficas. A forma pela qual Patterson adapta a filosofia da linguagem de Wittgenstein em 

conjunto com outras correntes filosóficas para argumentar a sua tese de verdade no campo jurídico será, 

contudo, melhor desenvolvida no capítulo 2 desta dissertação.  
72 Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9459.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9459.htm#art1
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o que significa dizer que uma proposição jurídica é verdadeira. Em seu livro Law and Truth, 

Patterson enfrenta cinco correntes teóricas que, segundo a sua compreensão, oferecem 

distintas respostas para essa questão: o formalismo de Ernest Weinrib; o realismo moral, 

tanto na visão de Michael Moore quanto na de David Brink; o positivismo de Herbert Hart 

e as diferentes posições interpretativistas de Ronald Dworkin e Stanley Fish, defendendo 

que todas cometem o mesmo erro: em maior ou menor escala, todas fazem apropriações do 

debate “realismo/antirrealismo” a partir de uma estrutura modernista73 de pensamento, 

supondo assim que deve existir algo como uma condição de verdade que faz com que uma 

dada proposição jurídica seja verdadeira, cumprindo a linguagem um papel exclusivamente 

de representação em ambos os polos desse debate.    

Esse, portanto, é o adversário teórico contra o qual Patterson aponta as suas duas 

teses: a compreensão da verdade segundo um prisma exclusivamente representacionista da 

linguagem, pela qual a verdade de uma proposição é dada por uma condição que a torna 

verdadeira. A proposta que Patterson apresenta em sua obra não consiste, porém, em uma 

negação dessa função de representação da linguagem, mas sim na substituição desta 

estrutura de pensamento modernista por outra, à qual ele vai denominar “pós-modernista”, 

segundo a qual a linguagem não cumpre um papel de mera representação de objetos, mas de 

constituição de sentidos que só podem ser compreendidos dentro de uma dada prática. Como 

o autor resume: colocando a alternativa do pós-modernismo em uma casca de noz, trata-se 

de uma empreitada que substitui uma teoria do conhecimento lastreada na relação sentença-

verdade-mundo por ênfase prática-assertibilidade garantida -pragmatismo74.    

Esse viés pós-modernista é um denominador comum que Patterson encontra para 

ancorar a teoria do direito que apresenta em seu “Law and Truth” na filosofia da linguagem 

do “segundo” Wittgenstein, na filosofia da ciência de Quine e no antirepresentacionalismo 

                                                           
73 Como será melhor abordado no Capítulo 2 (item 2.1.) desta dissertação, a expressão “modernista” na teoria 

de Patterson faz referência à forma de pensamento identificada com o espírito do Iluminismo, período que 

testemunhou o nascimento e fortalecimento das ciências naturais e seu rigor metodológico e técnico para 

controle do homem sobre a natureza em oposição à cosmologia, rituais e costumes do período medieval, em 

uma constante disputa que resultou na alçada da racionalidade como a peça central para a ordem social. Nesse 

contexto, Patterson caracteriza o pensamento modernista a partir de três eixos: (i) o fundacionismo 

epistemológico; (ii) a teoria da linguagem e (iii) a distinção entre indivíduo e coletividade73.  
74“To put the postmodern alternative in a nutshell, the modernist picture of sentence-truth-world is replaced 

with an account of understanding that emphasizes practice, warranted assertability, and pragmatism”. 

(PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 161). Penso, porém, que nos termos 

da própria teoria de Patterson e suas bases filosóficas, essa redução pós-modernista poderia ser melhor 

traduzida por “prática-argumento-pragmatismo”, consoante exposição do Capítulo 2 (especialmente no item 

2.1), no qual as diferenças entre “modernismo” e “pós-modernismo” na teoria de Patterson serão exploradas 

adequadamente.  
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de Richard Rorty. Esses são os fundamentos filosóficos de sua teoria, que esta dissertação 

cuidará de explorar com mais vagar na seção 2.1. Por ora, vale destacar que é a partir desses 

fundamentos filosóficos que Patterson vai enfrentar o representacionismo dentro da teoria 

do direito, com ênfase para os distintos interpretativismos de Ronald Dworkin e Stanley 

Fish.  

Ou seja, embora Patterson compreenda que os interpretativismos de Dworkin e 

Fish possuem diferentes e até mesmo características antagônicas – o que esta dissertação 

destaca nas seções 2.2.1 e 2.2.2 – há entre eles um elemento comum que é central para a sua 

crítica: ambos estão comprometidos com uma “postura interpretativa”, segundo a qual se 

defende que todo conhecimento é uma interpretação, vale dizer, que a condição para um 

participante estar na prática é o constante interpretar desta; bem como ambos estão unidos 

por uma visão representacionista da verdade, com um apelo para uma condição que torne 

aquela proposição verdadeira. Segundo a leitura de Patterson, no caso de Dworkin essa 

condição seria a melhor leitura do direito à luz dos critérios morais de integridade e 

coerência, enquanto para Fish o critério seria o consenso de sentido em uma dada 

comunidade interpretativa75.  

A estratégia de Patterson, assim, consiste em encontrar nos distintos 

interpretativismos de Dworkin e Fish elementos modernistas sobre a concepção de 

linguagem e verdade, os quais o autor entende serem profundamente equivocados, sendo 

essa a premissa que o autor visa atacar no âmbito da teoria do direito a partir de sua proposta 

teórica. Mas em que consiste o diferencial desta teoria pós-modernista de Patterson? Entendo 

que seja o tratamento teórico cuidadoso que Patterson dá a um elemento constitutivo da 

prática jurídica, destacado logo no início desta introdução: a argumentação e as formas pelas 

quais os juristas argumentam.  

As formas de argumentos são próximas aos agentes da prática jurídica. 

Encontram-se diariamente em processos judiciais frases como “segundo o texto do art. 373, 

I, CPC, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de sua alegação, e no caso sub judice 

o mesmo não se desincumbiu de demonstrar os danos que alega, razão pela qual o seu pedido 

indenizatório deve ser julgado improcedente”; “a tutela de urgência deve ser deferida pois 

de outro modo o direito que esta ação visa proteger será perdido, não podendo esse r. Juízo 

aquiescer com tal consequência” ou mesmo “o indeferimento da prova pericial constituiu 

                                                           
75 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 126-7.  
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uma ofensa ao princípio do contraditório, na medida em que a Ré não pode produzir prova 

técnica que comprovasse os fatos constitutivos de sua matéria de defesa”.  

Patterson chama a atenção para a natureza desse tipo de “frase”: elas são 

argumentos, e é por meio de argumentos que a prática jurídica se movimenta. Sua teoria, 

portanto, dá destaque às distintas formas de argumentação – textual, doutrinária, histórica, 

prudencial, estrutural e ética – pelas quais os juristas apresentam a verdade de suas 

proposições, demonstrando como essa concepção está alinhada à natureza constitutiva da 

linguagem e de sua relação com a verdade: argumentos não são as condições pelas quais os 

juristas demonstram a verdade de suas proposições, o que demandaria também a verificação 

da verdade do próprio critério do argumento, mas são meios pelos quais os juristas 

apresentam a verdade de suas proposições. Não há um meio termo entre o argumento e a 

verdade: a performance argumentativa já é ela mesma a apresentação da verdade da 

proposição jurídica. Esse é o substrato da tese epistemológica de Patterson, mencionada 

acima.  

É claro, todavia, que um argumento pode não ser corretamente aplicado. Esse, 

porém, é um problema de (in)compreensão do agente, e não do argumento. Ou seja, um 

argumento errado não é um argumento de direito, mas sim uma compreensão equivocada da 

prática, de suas regras, enfim, de sua gramática. Daí a força do exemplo wittgensteiniano: o 

aluno que soma “2+2=5”, no fundo, não faz soma alguma, pois não compreendeu a regra da 

adição.  

Essa compreensão epistemológica, porém, não resolve a questão dos desacordos 

argumentativos na prática jurídica: é plenamente possível que argumentos conflitem entre 

si. A forma que Patterson compreende os desacordos argumentativos, porém, não pode ser 

igualada aos desacordos teóricos defendidos por Dworkin, pois o pressuposto filosófico pelo 

qual este autor compreende este tipo de desacordo é lastreado na visão representacionista da 

linguagem: são disputas sobre qual o “verdadeiro fundamento do direito”, pelo qual 

reconhecemos que uma dada proposição é ou não verdadeira. Em sua clássica análise do 

caso Riggs v. Palmer, Dworkin sustenta que o voto do juiz Earl reconheceu a máxima moral 

“ninguém deve se beneficiar da própria torpeza” como um elemento constitutivo da prática 
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jurídica norte-americana, sendo essa a melhor leitura moral do direito a partir dos critérios 

de integridade e coerência76.      

Patterson não aceita essa descrição do caso Riggs v. Palmer. Para ele, há no caso 

um conflito argumentativo, e não um desacordo teórico nos termos dworkinianos: temos 

sentidos diferentes sugeridos pela mesma linguagem, e tais situações ocorrem nas hipóteses 

em que argumentos sugerem soluções distintas para um mesmo caso. Neste conflito 

gramatical entre argumentos do tipo textual e ético, o voto do juiz Earl alcançou a maioria 

por representar uma visão que preservou a racionalidade jurídica, oferecendo uma solução 

mais coerente a “tudo aquilo que consideramos verdadeiro na prática jurídica”77. Em sua 

obra posterior ao Law and Truth, Patterson oferece três critérios pelos quais os juristas 

demonstram que um dado conflito de argumentos pode ser resolvido: “mínima mutilação”, 

“coerência” e “generalidade”.   

O critério da mínima mutilação impõe que a interpretação avaliada não 

modifique, ou modifique ao mínimo, o atual estado (suas características, elementos etc.) do 

direito envolvido no conflito argumentativo. O critério de coerência, por sua vez, determina 

que a interpretação em questão seja consistente com as demais características tidas por 

verdadeiras na área do direito em que se insere (por exemplo, se a questão conflituosa 

envolve matéria de direito contratual, que a interpretação proposta seja coerente com as 

regras basilares deste ramo). Por fim, o critério de generalidade implica que a interpretação 

tomada seja passível de aplicações similares em outras áreas do direito78. Uma interpretação 

que respeite os critérios de mínima mutilação, coerência e generalidade, apresenta-se como 

a mais persuasiva em um conflito de formas de argumentação. Em síntese, esse é o 

argumento central da tese metodológica de Patterson, que cumpre em sua teoria um papel de 

preservação da racionalidade jurídica, não a submetendo a critérios morais, econômicos, 

pragmatistas ou de quaisquer outras ordens nas situações em que a sua gramática entre em 

conflito.   

                                                           
76 Esse ponto será abordado em detalhes na seção 2.2.2 desta dissertação, no qual trato do realismo dentro do 

interpretativismo dworkiniano, segundo a leitura de Patterson. Apenas para fins de esclarecimento, frise-se que 

o fundamento da crítica dworkiniana ao positivismo está na sua concepção sobre o que é o direito, 

argumentando Dworkin que, para o positivismo, o direito é uma questão de fato, consistente em saber qual é a 

regra válida aplicável ao caso. Por meio da sua defesa de que o direito também opera por outros padrões 

normativos, os princípios, Dworkin defende que esta visão positivista não contempla uma resposta adequada à 

pergunta “o que é o direito”, defendendo o autor em sua teoria que a prática jurídica é melhor compreendida à 

luz dos critérios morais de integridade e coerência.   
77 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 172.  
78 PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, 252.  
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Com essas duas teses, esta dissertação postula que Patterson oferece um conceito 

de interpretação próprio: embora a interpretação seja uma questão de primeira ordem nas 

discussões de teoria do direito, ela é na prática uma atividade de segunda ordem. A 

interpretação só ocorre em razão da existência de uma comunhão anterior que logicamente 

lhe antecede: a compreensão da prática jurídica e da manifestação da mesma pela sua 

gramática, os argumentos. A atividade interpretativa, nesse sentido, é um exercício de 

esclarecimento da própria gramática, que visa eliminar os conflitos a partir de critérios que 

preservam a própria racionalidade jurídica.  

É nesse sentido que a teoria de Patterson se opõe à ideia de que tudo esteja sujeito 

à interpretação na prática jurídica. Por ser uma atividade secundária, necessariamente 

precedida da manifestação da compreensão do agente por meio das formas de argumentação, 

não são todas as situações da prática sujeitas à interpretação, mas apenas aquelas em que a 

própria compreensão se mostra conflituosa, isso é, nas situações em que ocorre um conflito 

de sentido derivado do uso das formas de argumentação.  
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2. DIREITO, VERDADE E ARGUMENTAÇÃO: A 

CONTRIBUIÇÃO DE DENNIS PATTERSON À TEORIA DA 

INTERPRETAÇÃO JURÍDICA.   

 

2.1. Pós-modernismo versus realistas e antirrealistas: as bases filosóficas da 

teoria do direito de Dennis Patterson.  

 

A teoria do direito que Patterson apresenta e desenvolve em sua obra central, 

Law and Truth, cujos pressupostos mantém em seus trabalhos posteriores dentro deste 

campo, possui uma autodeclarada concepção pós-modernista sobre a linguagem, pela qual 

defende que a verdade de uma dada proposição não é resultado da relação entre a linguagem 

e a sua representação de um dado estado de coisas no mundo, que seriam condicionantes 

para a verdade da proposição, mas sim pela manifestação de uma capacidade linguística por 

parte do agente inserido em uma prática, não escapando o direito e a sua teoria desta 

concepção filosófica.  

Patterson postula, assim, que uma investigação sobre a verdade no campo 

jurídico, a partir deste prisma pós-modernista, consiste no esforço teórico em descrever o 

que os juristas fazem com a linguagem79, sendo o esforço de sua obra dedicado a descrever 

como os juristas, pelo uso da linguagem, demonstram que as suas proposições são 

verdadeiras.  

Ocorre, todavia, que essa compreensão pós-modernista da demonstração da 

verdade de uma proposição pela manifestação de uma competência linguística ataca 

diretamente um debate filosófico em curso na tradição analítica: a disputa entre realistas e 

antirrealistas sobre o que significa dizer que uma proposição é verdadeira ou, mais 

precisamente, quais são as condições para que uma dada proposição seja verdadeira.  

Patterson defende que o debate filosófico entre realistas e antirrealistas é um 

pseudodebate, pois fundado em uma compreensão equivocada da natureza da verdade: 

ambos acreditam que a verdade de uma proposição seja demonstrada pela verdade das 

condições pelas quais essa mesma proposição pode ser considerada verdadeira, sendo o 

núcleo da divergência deste debate entre realistas e antirrealistas saber quais condições são 

                                                           
79 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 169. 
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capazes de tornar uma dada proposição verdadeira, cumprindo a linguagem, em ambos os 

polos deste debate, uma função exclusivamente representacional, isso é, de referência de um 

sentido a um objeto80.   

Segundo a posição realista, o sentido de uma dada proposição é dado pelas 

condições que tornam essa proposição verdadeira. Patterson fornece um exemplo: para um 

realista, a proposição “meu carro está estacionado em frente à casa” só é verdadeira se, e 

apenas se, de fato, existe um carro estacionado em frente à casa e ele é meu. Esse é um 

realismo de proposições sobre o mundo natural, cujas condições de verdade são verificadas 

a partir de como o mundo realmente é.  

Contudo, há também o realismo que defende que certas proposições morais ou 

mesmo jurídicas, vale dizer, proposições normativas, são verdadeiras em virtude da verdade 

de condições que são independentes da realidade, independentes portanto de crenças 

individuais ou convenções sobre um dado objeto. É o caso da norma “matar alguém é 

errado”. Segundo os realistas morais ou jurídicos, dentre os quais Patterson cita, em 

diferentes versões de realismo, Ronald Dworkin, Michael Moore e David Brink81, há um 

nível de linguagem moral em que é possível demonstrar ser verdadeiramente errado o ato 

de matar alguém, como um fato moral, sendo esse critério verdadeiro independentemente do 

que as pessoas acreditem sobre o assunto (crenças) ou convencionem82.  

A posição antirrealista, por outro lado, se opõe à visão realista em variadas 

formas. Uma das posições antirrealistas, o emotivismo, sustenta que a expressão “matar é 

errado” apenas significa uma preferência, um gosto, razão pela qual não haveria critério para 

se falar em “verdadeiro” ou “falso” para tal proposição. Já para um convencionalista, 

simplesmente não existem condições no mundo que tornem uma proposição verdadeira, mas 

apenas um acordo, uma convenção de sentido entre os participantes de uma dada prática.  

Segundo a compreensão de Patterson, para um realista, “uma proposição é 

verdadeira em virtude de alguma característica no âmbito empírico, conceitual ou 

normativo que a torna verdadeira”83; enquanto pelo lado antirrealista, a verdade de uma 

                                                           
80 Idem, p. 18.  
81 Dworkin é classificado por Patterson como um realista moral, mas não deixa de notar as diferenças do 

realismo pretensamente defendido por este autor daquele sustentado por Moore ou por Brink. As diferenças 

entre esses tipos de realismo, no que interessa ao realismo sobre as proposições jurídicas, será melhor explorado 

na seção 2.2 desta dissertação.  
82 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 5-6.  
83 “For realists, a proposition is true in virtue of some feature of the empirical, conceptual, or normative realm 

that makes it true”, cf. PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 165.  
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proposição, se existe afinal, só pode ser verdade em relação àquilo que conhecemos ou que 

podemos conhecer como evidência desta verdade, daí porque a noção de convenção de 

sentido ser um ponto comum para atribuição do valor de verdade a uma dada proposição.  

O que importa e interessa a Patterson, todavia, é que a despeito das diferenças 

entre realistas e antirrealistas, em ambas as correntes há uma afirmação de que o sentido e, 

portanto, a verdade sobre uma dada proposição é proveniente de uma certa condição, não 

havendo portanto um debate sobre como é possível um significado e atribuição de valor de 

verdade a uma dada proposição, mas sim sobre qual é a sua fonte condicional, o seu critério  

sendo o “mundo” no caso dos realistas, e a “convenção” no caso dos antirrealistas84, 

cumprindo a linguagem, em ambos os casos, um papel exclusivamente representacionista. 

Essa forma de compreender realistas e antirrealistas como representacionistas deu origem, 

no âmbito da tradição analítica, à corrente do antirepresentacionismo, justamente em função 

desta visão exclusivamente representacional cumprida pela linguagem a partir desta 

estrutura de pensamento modernista. Segundo Patterson, é a filosofia de Richard Rorty que 

melhor desempenha esse papel crítico ao representacionismo, como será explorado mais à 

frente.  

Evidentemente, Patterson reconhece que essa breve exposição não é suficiente 

para a compreensão do debate filosófico entre realistas e antirrealistas em sua profundidade, 

tendo em vista o seu espraiamento para os campos da ética, metafísica e a própria filosofia 

da linguagem. Entretanto, para os propósitos de sua obra – responder à pergunta de como 

saber se uma dada proposição jurídica é verdadeira – interessa saber como determinadas 

correntes da teoria do direito se posicionaram nesse debate filosófico, ponto que esta 

dissertação abordará no tópico 2.2. Antes, porém, a pesquisa dará continuidade à exposição 

do pós-modernismo como o fundamento filosófico da teoria de Patterson, mas agora com 

um ponto de partida bem definido: a sua empreitada tem como adversário filosófico um alvo 

específico, qual seja, a natureza da “verdade” que o autor afirma ser compartilhada pelas 

correntes realistas e antirrealistas, isso é, a visão do representacionismo.    

Mas, note-se o termo utilizado: pós-modernismo, e não pós-modernidade. Como 

explica Patterson, a compreensão da filosofia pós-modernista demanda inicialmente a 

distinção entre duas dicotomias: “modernidade/pós-modernidade” e “modernismo/pós-

modernismo”. A primeira diz respeito ao marco de uma mudança de época, defendendo 

                                                           
84 Idem, p. 166-7.  
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assim que os elementos que caracterizariam a modernidade não são mais totalmente claros 

na contemporaneidade. Nessa época contemporânea que Patterson vai chamar de “pós-

modernidade”, a cultura e a experiência humana seriam caracterizadas pela justaposição de 

elementos desconexos, sendo essa característica pós-moderna melhor visualizada nas 

discussões contemporâneas no campo da arquitetura, embora Patterson reconheça que a 

questão “se vivemos ou não o pós-modernismo” esteja em aberto. Já a segunda dicotomia 

diz respeito aos fundamentos filosóficos do pensamento de uma época e outra, os quais 

constituem precisamente o objeto deste tópico85.  

O conteúdo do pós-modernismo fica melhor esclarecido a partir da 

contraposição com o seu opositor: o modernismo. Patterson sustenta que o modernismo é a 

forma de pensamento identificada com o espírito do Iluminismo, período compreendido 

entre os séculos XVII e XVIII que testemunhou o nascimento e fortalecimento das ciências 

naturais, com o seu rigor metodológico e técnico para controle do homem sobre a natureza 

em oposição à cosmologia, rituais e costumes do período medieval, em uma constante 

disputa que resultou na alçada da racionalidade como a peça central para a ordem social, em 

detrimento da autoridade eclesiástica e monárquica, características do medievo86.    

Citando Murphy e McClendon, Patterson caracteriza o modernismo em três 

eixos: (i) o fundacionismo epistemológico; (ii) a teoria da linguagem e (iii) a distinção entre 

indivíduo e coletividade87.   

O primeiro eixo trata do viés da epistemologia do conhecimento do pensamento 

modernista, no qual o fundacionismo ocupa uma extremidade deste eixo, enquanto o 

ceticismo repousaria na outra. A ideia central desta primeira extremidade é a de que, neste 

amplo contexto de pensamento modernista, qualquer conhecimento só pode ser justificado 

se estiver amparado em um fundamento inquestionável e que, por isso, seria verdadeiro88. 

Segundo Patterson, a extremidade fundacionista seria compartilhada por duas vertentes: o 

fundacionismo-racionalista, lastreado no pensamento e no método da dúvida de René 

Descartes (1596-1650) e o fundacionismo-empirista, pelo qual a verdade sobre um dado 

                                                           
85 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 381.  
86 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public Policy, 

2003, p. 49.  
87  MURPHY, Nancey; MCCLENDON JR., James W. Distinguishing Modern and Postmodern Theologies. 

Modern Theology, v. 5, 1989, 191-9, apud PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis 

(ed.). A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 382.  
88 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public Policy, 

v. 49, 2003, p. 50.  
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objeto só poderia ser comprovada por aquilo que fosse resultado da experiência, capaz de 

ser apreendida pelos sentidos humanos. Em ambas as vertentes Patterson percebe um 

componente fundacionista: no racionalismo de Descartes, a ausência de dúvidas sobre uma 

dada proposição – o indubitável – é o fundamento para rotular uma ideia como clara e 

distinta, sendo portanto verdadeira; Pelo empirismo, a certeza advinda da experiência se dá 

por sua apreensão dos fatos decorrer dos sentidos humanos, e não de nenhuma explicação 

“oriunda” da mente. O fundamento da verdade para o empirista, assim, seria a evidência dos 

sentidos89.   

A outra extremidade deste primeiro eixo da epistemologia do conhecimento, o 

ceticismo, consiste em uma negação da outra extremidade, sendo válido adiantar que essa 

mesma lógica de contraposição de negação será observada entre as extremidades nos demais 

eixos. Com efeito, para o cético a própria possibilidade de conhecimento é negada, algo que 

Patterson depreende do pensamento de David Hume (1711-1776) quando este afirma que 

seria impossível aos seres humanos provarem a existência de qualquer objeto pertencente ao 

mundo exterior, havendo para isso tão somente as suas impressões sensoriais, algo 

insuficiente para chamar de conhecimento ou verdade sobre o mundo90.  

Patterson não esquece da importância da crítica do idealismo-transcendental de 

Imannuel Kant contra o ceticismo, entretanto, compreende que o autor não esteja em nenhum 

“extremo” do eixo da epistemologia do conhecimento. Ou seja, com esta ideia de “eixo”, o 

autor visa alinhar uma série de correntes e pensadores em torno de um debate em comum, 

no caso, sobre quais fundamentos epistemológicos para o conhecimento são adequados, sem 

promover uma análise mais detida sobre os fundamentos críticos que diferenciam uma e 

outra – até porque esse não é o objeto de sua pesquisa – mas prioritariamente buscando o elo 

comum que lhes insere em um mesmo eixo caracterizador do pensamento moderno.  

O segundo eixo consiste na compreensão modernista da linguagem como algo 

que pode cumprir duas distintas funções, derivando daí as duas extremidades deste eixo: 

representar, referir, um dado objeto ou certo estado de coisas como ele é, visão atribuída ao 

representacionalismo; ou representar as atitudes, preferências ou emoções do falante, 

concepção atribuída aos positivistas lógicos do Círculo de Viena91.  

                                                           
89 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 153-4.  
90 Idem, p. 155.  
91 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 382.  



48 

 

Patterson compreende como paradigma do representacionalismo a obra de 

Wittgenstein anterior a 1929 exposta em seu Tractatus Logicus-Philosophicus, posto que 

nela este autor teria desenvolvido ao máximo o conceito de “atomismo lógico”, cujo enfoque 

seria a redução dos elementos de uma sentença de palavras para as suas partes constituintes 

do mundo, de modo que a compreensão da estrutura da linguagem permitisse a compreensão 

das variadas formas pelas quais ela representa os elementos do mundo92. Já pela outra 

extremidade do eixo, Patterson atribui aos positivistas lógicos do Círculo de Viena uma 

negação dessa função de que a linguagem verdadeiramente possa representar algo no mundo 

como ele é, mas tão somente a expressão de uma impressão, sentimento, enfim, de uma 

avaliação moral ou valorativa de um indivíduo sobre um dado objeto, mas sem que essa 

representação possa ser qualificada como verdadeira93. Em ambos os casos, porém, a 

linguagem cumpre um papel representacional (da descrição do mundo como ele é ou de 

impressões, sentimentos etc.), sendo essa uma característica determinante do eixo linguístico 

do pensamento modernista que, como veremos adiante, será criticada por Patterson.    

O terceiro eixo, enfim, trata da noção atomizada de sociedade defendida pela 

teoria modernista, na qual o indivíduo se opõe ao coletivo. O individualismo seria uma a 

extremidade deste eixo que se opõe ao coletivismo, situado na outra extremidade. Por 

individualismo, Patterson se refere sobretudo aos autores liberais do século XVII e XVIII, 

citando especificamente Adam Smith (1723-1790) como expoente da ideia do indivíduo em 

oposição ao coletivo, pelo qual relações humanas seriam sempre guiadas pelo interesse 

próprio94. A outra extremidade, o coletivismo, defende porém que muito mais importante do 

que o indivíduo é a noção de classe à qual ele pertence, sendo esses elementos coletivos, de 

classe, que irão compor e modelar a sua noção de indivíduo, fazendo assim clara referência 

à filosofia política de Karl Marx (1818-1883).  

Patterson ressalva, contudo, que esses três eixos não devem ser lidos de forma 

isolada como elementos caracterizadores do pensamento moderno, mas sim em seu 

                                                           
92 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 156.  
93 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 383.  
94 Como diz Adam Smith em clássica passagem de seu “A Riqueza das Nações”: “It is not from the benevolence 

of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self 

interest. We adress ourselves not to thir humanity but to their self-love, and never talk to them of our necessities 

but of their advantages” (SMITH, Adam. The Wealth of Nations. 1970, 119 apud PATTERSON, Dennis. 

Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 157) 
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conjunto95, motivo pelo qual diversas correntes de pensamento que, em uma análise estrita, 

possuiriam diferenças significativas, à luz destes três eixos, conjuntamente, podem ser 

unificadas e classificadas como teorias modernistas.  

O pós-modernismo, a seu turno, se encaixaria como qualquer forma de reflexão 

que efetivamente se afaste de um ou mais dos três eixos modernistas96. Patterson defende 

que a filosofia produzida sobretudo a partir dos meados do século XX dentro da tradição 

analítica fornece subsídios para se justificar o afastamento do pensamento modernista. É 

nesse ponto que o autor faz referência expressa à teoria de Wilard Van Orman Quine, do 

“segundo” Ludwig Wittgenstein, e aos abalos que esses autores causam nas estruturas do 

segundo eixo da estrutura do pensamento modernista: a linguagem ou, mais especificamente, 

a compreensão da linguagem como um mediador para a representação do mundo97.  

Patterson sustenta que a Quine, filósofo e lógico norte-americano que lecionou 

filosofia e matemática na Universidade de Harvard entre o final das décadas de 1950 e 1970, 

provocou com a sua obra profunda ruptura com esta concepção modernista sobre o 

conhecimento a partir da publicação do artigo de Two Dogmas of Empiricism98. Os dois 

dogmas que Quine ataca são: (i) a divisão do conhecimento entre verdades analítica 

(faticamente independentes) e sintéticas (faticamente dependentes) e (ii) o reducionismo, a 

crença de que cada enunciado significativo é equivalente a alguma construção lógica com 

base em termos que se referem à experiência imediata. Segundo a leitura de Patterson, esses 

dois dogmas atacados por Quine traduzem a ideia representacionista da relação entre 

linguagem e verdade, acima destacada como o segundo eixo do pensamento modernista99.  

A crítica de Quine consiste em argumentar que, diferentemente deste quadro 

representacionista, todo conhecimento humano é necessariamente fabricado por humanos. 

A frase parece uma grande obviedade, mas ela ganha sua importância ao se defender que 

todos os conhecimentos, das leis mais profundas da física até as da lógica, isso é, elementos 

de conhecimento que tratamos como sendo verdadeiros independentemente de nossas 

crenças, são derivados de um conhecimento feito por humanos, que encontra na experiência 

                                                           
95 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of Law 

and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 382.  
96 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of Law 

and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 383. 
97 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public Policy., 

2003, p. 50.  
98 Artigo publicado originalmente em 1951 na Philosophical Review, cf.  QUINE, Willard Van Orman. De um 

ponto de vista lógico. Tradução: Antonio Ianni Segatto. São Paulo: Ed. Unesp, 2011, pp. 37-72.  
99 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 158-9.  
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a sua extremidade. Refiro-me aqui à metáfora de Quine da ciência como um “campo de 

força”, na qual as regiões limítrofes deste campo são a experiência. A existência de um 

conflito entre experiência e o conhecimento no interior deste campo de força impulsiona a 

reavaliação ou redistribuição dos enunciados deste campo, o que pode forçar a revisão ou 

redistribuição de outros enunciados que lhes sejam logicamente conexos. Contudo, não há 

uma relação lógica ou conceitual entre a experiência e os enunciados que serão utilizados 

por esse agente da prática científica para a explicação desta experiência, ou quais enunciados 

são ou não afetados pela mesma100.    

Com essa visão, Quine defende que o conhecimento não é representado por uma 

questão fundacional (por exemplo, em uma verdade analítica), mas em como um agente é 

capaz de se mover e justificar os seus movimentos através de uma intrincada “teia de 

crenças”101. Ou seja, Quine sustenta que qualquer enunciado pode ser considerado 

verdadeiro desde que o agente justifique um arranjo dentro desta teia de crenças que 

identificamos como o conhecimento científico102. São essas as razões pelas quais Patterson 

sustenta que, segundo o holismo de Quine, a verdade de qualquer proposição não é uma 

função da sua relação condicional com as coisas do mundo, mas sim de como essa 

proposição está de acordo com o restante dos elementos que assumimos como verdadeiros.  

É nesse ponto, diz Patterson, que os elementos da filosofia de Quine são 

conectados com a filosofia da linguagem do “segundo” Wittgenstein. Antes mesmo de seu 

Law and Truth, Patterson publicou em 1990 o substancioso artigo “Law’s Pragmatism: law 

as practice and narrative”103 no qual apresentou uma leitura de Wittgenstein que divergia de 

duas interpretações correntes na literatura anglófona sobre o “seguir regras” na filosofia 

deste autor: por um lado, há aqueles que entendem que existe uma “relação interna” entre a 

regra e o que conta como o agir de acordo com a regra: é a regra, e nada mais, que determina 

o que conta como a correta aplicação de uma regra. Por outro lado, há aqueles que defendem 

a existência de um “consenso comunitário” que serve como meio entre a regra e o que conta 

                                                           
100 QUINE, Willard Van Orman. De um ponto de vista lógico. Tradução: Antonio Ianni Segatto. São Paulo: 

Ed. Unesp, 2011, p. 66. 
101 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public 

Policy, 2003, p. 53.  
102 QUINE, Willard Van Orman. De um ponto de vista lógico. Tradução: Antonio Ianni Segatto. São Paulo: 

Ed. Unesp, 2011, p. 67.  
103 PATTERSON, Dennis. Law's Pragmatism: Law as Practice & Narrative. Virginia Law Review, Vol. 76, 

1990.  
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como agir de acordo com a regra: assim, não é a regra, sozinha, que determina a ação, mas 

as exigências de sentido de uma dada comunidade que constituem o que é seguir a regra104.   

Segundo Patterson, essas duas leituras da filosofia wittgensteiniana podem 

iluminar o debate na teoria do direito entre realistas e antirrealistas. Assim como a primeira 

visão de “seguir regras”, Patterson entende que a tese da resposta correta de Ronald Dworkin 

e de outros realistas morais sugerem que há um critério objetivo na própria regra para se 

determinar se uma dada conduta é ou não uma exigência da mesma. Já pelo outro lado, 

autores como Stanley Fish, realistas jurídicos e suas derivações (como o Critical Legal 

Studies), entendem que as regras per se não possuem esse poder de determinar respostas 

corretas, devendo o intérprete observar nos “consensos comunitários” as respostas para tal 

determinação de sentido.  

Patterson entende que ambas as concepções estão fundamentalmente erradas e 

fazem uma leitura “modernista” do segundo Wittgenstein: afirmando estar apresentando 

uma leitura original deste autor, Patterson parte da ideia wittgensteiniana de “seguir uma 

regra é uma prática”105 para demonstrar que há uma relação interna entre a regra e o seu uso 

(as suas aplicações) que são socialmente determinadas106, defendendo uma compreensão de 

linguagem que se afasta da dicotomia entre “uma linguagem que explica o fenômeno” e o 

“fenômeno a ser explicado”, refazendo a concepção entre “linguagem” e “objeto”. Todo o 

conhecimento ocorre na linguagem da prática, sendo a linguagem um meio universal para 

pensarmos, agirmos e compreendermos a prática e as suas regras107; Essa ideia será 

fundamental para a compreensão do direito como uma prática e como uma narrativa, ideias 

que serão retomadas por esse trabalho quando da exposição da teoria do direito de Patterson 

na seção 2.2.3.   

                                                           
104 Idem, p. 939.  
105 Conforme o §202 das Investigações Filosóficas: “Por isso, “seguir a regra” é uma prática. E acreditar seguir 

uma regra não é: seguir a regra. E por isso não se pode seguir a regra “privatim”, porque, do contrário, acreditar 

seguir a regra seria o mesmo que seguir a regra.” (WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª 

Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 114).  
106 Para exemplificar como esse argumento está no pensamento de Wittgenstein, Patterson menciona um 

exemplo fornecido pelo mesmo em suas “Lectures on Aesthetics”: pensemos em um alfaiate, o treinamento do 

alfaiate lhe insere em uma prática na qual diversas regras determinam os seus julgamentos: quão curto um 

casaco deve ser, quão larga as mangas devem sê-lo. Porém, é possível que algum cliente divirja se um casaco 

está ou não curto demais. O alfaiate então pode ter duas respostas: uma, pela qual ele rejeita o cliente, falando 

que “o casaco não está curto porque ele está de acordo com as regras”; outra, pela qual o casaco realmente está 

curto, ele não está de acordo com a regra. Nessa situação há um julgamento estético em relação ao seguir a 

regra, porém, se o alfaiate não tivesse aprendido as regras de sua prática, ele não poderia emitir esse julgamento 

estético. Aprender as regras não só refina como muda a forma de nossos julgamentos (PATTERSON, Dennis. 

Law's Pragmatism: Law as Practice & Narrative. Virginia Law Review, Vol. 76, 1990, p. 971-2).  
107 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 162.  
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Retomando o curso da exposição filosófica, um dos resultados desta posição 

antirepresentacionista consiste, portanto, em uma tese epistemológica: se não há mais uma 

distinção entre uma “explicação” e o “fenômeno a ser explicado”, não há mais distinção 

entre uma teoria do significado e uma teoria da verdade, pois ambos se referem ao mesmo 

fenômeno de compreender a linguagem em uma dada prática, como Richard Rorty 

argumenta: 

 

A coisa a se fazer é casar verdade e significado. O casamento resultante 

será um relacionamento tão íntimo que uma teoria da verdade será uma 

teoria do significado e vice-versa. Mas essa teoria não servirá para uma 

epistemologia representacionista, nem para qualquer outro tipo de 

epistemologia. Será uma explicação do que as pessoas fazem, e não de uma 

relação não-causal, de representação, em que elas se relacionam com 

entidades não-humanas.”108.   

 

É por essas razões que o pós-modernismo defendido por Patterson não apresenta 

argumentos que são contrários à estrutura de pensamento modernista, mas sim uma 

afirmação de ininteligibilidade do mesmo, uma ratificação da impossibilidade de frutificação 

desta estrutura de pensamento em razão de uma incompreensão sobre a natureza do objeto 

sobre o qual disputam: a linguagem e a sua relação com a verdade de um discurso109, na 

medida em que “não há conhecimento que não seja um “saber-fazer”110 a partir desta 

concepção pós-modernista sobre a linguagem.   

Essa exposição não implica, naturalmente, que a defesa de Patterson do 

pensamento pós-modernista seja uma empreitada índene de críticas. Aliás, o autor até 

mesmo reconhece que o pós-modernismo atrai “muita atenção da pior espécie”, na medida 

em que há confusão de suas propostas com um certo proselitismo de ideias, principalmente 

no que se refere à relação da linguagem com o mundo e da mente com a cultura111. Ao longo 

deste segundo capítulo, veremos que alguns críticos da teoria do direito que Patterson 

                                                           
108 Tradução livre de: “The thing to do is to marry truth and meaning to nothing and nobody to each other. The 

resulting marriage will be so intimate a relationship that a theory of truth will be a theory of meaning, and 

conversely. But that theory will be of no use to a representationalist epistemology, nor to any other sort of 

epistemology. It will be an explanation of what people do, rather than of a non-causal, representing, relation in 

which they stand to non-human entities”, cf. RORTY, Richard. Representation, Social Practice, and Truth. In: 

Philosophical Papers (Objectivity, Relativism, and Truth), v. 1, 1991, 154 apud PATTERSON, Dennis. 

Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 163.  
109 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 160. 
110 “There is no knowledge which is not ‘know how’”, cf. OAKESHOTT, Michael. Rationalism in Politics. In: 

Rationalism in Politics and other Essays. 1962, 9 apud PATTERSON, Dennis. Law’s practice. Columbia 

Law Review. V. 90, 1990, p. 575.  
111 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 381.  
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defende em seu Law and Truth destacam justamente a falta de clareza e poder de persuasão 

desta filosofia pós-modernista112.  

Não obstante, a exposição de Patterson obedece aos rigores da tradição analítica 

e, como já mencionado, traduz uma linguagem comum a partir de três filósofos de 

proeminência nesta mesma tradição. Uma refutação de seus argumentos, portanto, não pode 

se dar a partir de uma negativa geral, uma espécie de desprezo pré-concebido em relação ao 

termo “pós-modernismo”, mas sim por meio da compreensão e refutação de seus 

argumentos. Nesse particular, contudo, o ônus da prova está com os adversários teóricos de 

Patterson.  

 

2.2. Formas de argumentação e verdade: a disputa de Patterson contra realistas 

e antirrealistas sobre a verdade de uma proposição jurídica.  

 

Os principais adversários teóricos de Patterson, como demonstrado na seção 

anterior (2.1), são as correntes filosóficas do realismo e antirrealismo sobre a verdade de 

uma dada proposição, defendendo em Law and Truth que ao menos cinco teorias do direito 

oferecem uma resposta à questão “o que significa dizer que uma proposição jurídica é 

verdadeira” a partir de uma tomada de posição dentro deste debate filosófico. 

Resumidamente, Patterson sustenta que o formalismo de Ernest Weinrib; o realismo moral, 

tanto na visão de Michael Moore quanto na de David Brink; o positivismo de Herbert Hart 

e as diferentes posições interpretativistas de Ronald Dworkin e Stanley Fish cometem o 

mesmo erro: todos fazem apropriações, em maior ou menor escala, do debate 

“realismo/antirrealismo” a partir de uma estrutura modernista de pensamento, supondo 

assim que deve existir algo como uma condição de verdade que faz com que uma dada 

proposição jurídica seja verdadeira.  

Ao longo desta seção (2.2), será demonstrado como Patterson lê cada um desses 

adversários e justifica a sua caracterização como um “realista” ou “antirrealista”. Contudo, 

segundo a compreensão desta pesquisa, Patterson coloca em destaque a teoria de Ronald 

Dworkin como o seu oponente “realista”, enquanto Stanley Fish seria o opositor 

“antirrealista”. Por essa razão irei me deter com mais vagar no debate com um e outro nos 

                                                           
112 É o caso, por exemplo, da crítica de David Bakhurst (BAKHURST, David. Truth, Philosophy and Legal 

Discourse. The University of Toronto Law Journal. V. 47. N. 3. 1997, pp. 395-401).    
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sub-itens 2.2.1 e 2.2.2. Em seguida (sub-item 2.2.3), será apresentada a teoria do direito pós-

modernista de Patterson em seus detalhes.   

Porém, antes de passar a essas abordagens tratarei de algumas considerações 

gerais sobre o argumento central de Patterson, a estrutura lógica de seu Law and Truth e a 

sua caracterização e refutação das propostas do formalismo de Weinrib, do realismo moral 

de Moore e Brink e do positivismo de Hart113 para a pergunta-chave do livro: “o que significa 

dizer que uma proposição jurídica é verdadeira?”. 

O argumento central da teoria do direito defendida nessa obra sustenta que o 

valor de verdade de uma proposição jurídica não é verificado por critérios que são 

independentes da prática jurídica ou por convenções de sentido, mas sim pela demonstração 

de um competência linguística pelo participante de uma dada prática jurídica, o que significa 

a demonstração desta proposição por meio do uso das formas de argumentação, que 

cumprem um papel gramático de justificação jurídica114. Falar algo verdadeiro em termos 

jurídicos, portanto, é saber falar através das formas de argumentação.  

Patterson objetiva refutar as respostas das teorias com as quais dialoga em seu 

livro, propondo uma saída ao debate realismo/antirrealismo com lastro nos fundamentos 

filosóficos pós-modernistas explorados no tópico anterior e na adaptação da teoria dos 

modais de argumentação do constitucionalista norte-americano Philip Bobbit para defender 

que a verdade de uma proposição jurídica é demonstrada pelo uso das formas de 

argumentação, muito embora rejeite o “recurso para a consciência” que esse autor defende 

quando da existência de um conflito argumentativo.   

Para tanto, Patterson percorre o seguinte caminho lógico: (i) a introdução do 

debate sobre a verdade de uma proposição jurídica no contexto da tradição analítica 

representada pelas correntes realistas e antirrealistas (capítulo 1); (ii) as propostas teóricas 

que estão em disputa nesse campo (capítulo 2 a 7) (iii) a proposta do autor para a questão da 

                                                           
113 Reforço, todavia, que a escolha de destaque a Dworkin e Fish se dá em coerência à lógica do próprio autor 

em sua crítica ao interpretativismo. A leitura que farei das críticas de Patterson ao formalismo de Weinrib, ao 

realismo de Moore e Brink, bem como a positivismo de Hart, serão mais sintetizadas e sem a construção de 

um debate entre esses autores, como faço em relação a Dworkin e Fish ao longo do capítulo 3 desta dissertação. 

Entendo que a menção da crítica de Patterson a esses autores (Weinrib, Moore/Brink e Hart) é importante para 

compreender sob qual aspecto Patterson enquadra a teoria de seus adversários, isso é, a partir de quais 

elementos ele irá visualizar a resposta para a pergunta que conduz a sua obra (“o que significa dizer que uma 

proposição jurídica é verdadeira?).  
114 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 19.  
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verdade de uma proposição jurídica, com a qual ele defende explicar mais adequadamente a 

atividade interpretativa dos juristas do que os seus adversários (capítulo 8).   

Ao longo da seção 2.1 julgo já ter explorado as premissas básicas do debate 

proposto por Patterson em torno da verdade de uma proposição jurídica. Desta forma, me 

concentrarei daqui em diante na exposição da leitura que Patterson faz de seus adversários 

teóricos, bem como de sua própria resposta à questão investigada em sua obra.  

 

O realismo no formalismo jurídico de Ernest Weinrib. 

Patterson atribui a Ernest Weinrib a defesa mais sofisticada do formalismo 

jurídico, uma longa corrente de pensamento que, a despeito de ter sido duramente criticada 

no contexto teórico norte-americano, sobrevive com defensores bem articulados, como é o 

caso de Weinrib. A razão para tanto, diz Patterson, é o apelo do formalismo a algumas 

intuições básicas sobre o direito: ordem, estrutura, ou forma são ideias geralmente 

correlacianadas ao direito, que opera por meio de estruturais gerais como a lei, aplicando-as 

a casos concretos. A teoria de Weinrib sustenta que a única forma de diferenciarmos o direito 

da política seria através da compreensão do ponto de vista interno do direito, o que consiste 

na compreensão do direito em seus próprios termos, isso é, da inteligibilidade imanente de 

suas estruturas. 

No que tange ao propósito de sua investigação, Patterson destaca que o 

formalismo de Weinrib defende a ideia de que a verdade de uma proposição jurídica significa 

a demonstração de sua coerência com a estrutura do direito115, que é dependente da distinção 

aristotélica entre justiça comutativa e distributiva116. As espécies de justiça não se 

                                                           
115 Patterson irá construir a sua crítica sobretudo a partir da obra “The Idea of Private Law” de Weinrib, na qual 

esse autor defende que aideia do direito privado possui uma estrutura interna e conceitual que não pode ser 

compreendida por visões “externas” do direito, como feito por teorias que adotam discursos da filosofia moral 

ou da economia para a explicação da racionalidade jurídica (cf. PATTERSON, Dennis. Law and Truth. 

Oxford University Press, 1996, p. 23). Para uma visão mais aprofundada sobre o formalism jurídico de Weinrib, 

espcialmente a sua potencial contradição com a ideia de responsabilidade civil objetiva, v. BARBIERI, 

Catarina Helena Cortada. O formalismo jurídico de Ernest Weinrib e seus reflexos na teoria da 

responsabilidade civil. [Tese de Doutorado]. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2012.  
116 Patterson não se detém sobre os conceitos aristotélicos de justiça distributiva e comutativa, razão pela qual, 

para fins de aclaramento, brevemente teço algumas considerações gerais. Segundo a tradição aristotélica, a 

justiça é um tipo de igualdade, motivo pelo qual a injustiça é um tipo de desigualdade. O homem injusto, 

portanto, é aquele que visa uma quota desigual de algo bom. A justiça, nesse caso, seria o reestabelecimento 

dessa igualdade, o que pode ocorrer de duas formas distintas: uma nas situações em que a igualdade deve se 

dar entre a distribuição do que é produzido em empreendimentos comuns – justiça distributiva; outra na qual 

a justiça deve preservar a igualdade nas transações entre dois indivíduos – justiça comutativa. Em ambos os 

casos o resultado é um meio-termo entre um ganho justo e a perda injusta. Se alguém tem menos daquilo que 
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confundem e são estruturas organizadoras implícitas do discurso jurídico. Essa distinção é 

fundamental para a ideia de coerência que o formalismo de Weinrib defende: apenas por um 

discurso que demonstre a sua coerência com uma dessas estruturas (justiça comutativa ou 

distributiva) uma dada proposição jurídica pode ser qualificada como verdadeira. Misturar 

essas estruturas implica abraçar a incoerência, e consequentemente arguir um discurso 

juridicamente falso.  

Patterson discorda desta compreensão da distinção aristotélica entre justiça 

comutativa e distributiva seja uma característica necessária para a racionalidade jurídica, 

argumentando que Weinrib alega, mas não demonstra, a razão dessa distinção ser necessária 

para a veracidade de uma dada proposição jurídica, argumentando ainda que a ideia de 

compreensão que Weinrib defende é epistemologicamente falha por não levar em 

consideradação a dimensão social e linguística do processo de compreensão117.  

Inicio a exposição de Patterson pela sua tese da (des)necessidade da distinção 

entre os tipos aristotélicos de justiça para a compreensão do direito por um ponto de vista 

interno. Weinrib oferece em seu formalismo um método de compreensão jurídica lastreado 

na interpenetração e correlação entre conteúdo e forma: não é possível compreender o 

conteúdo de algo sem a compreensão de sua forma, e vice-versa. Uma forma sem conteúdo 

não seria a forma de coisa alguma. Um conteúdo sem forma seria ininteligível. Pensemos 

numa mesa: embora possa haver diferentes atributos em uma mesa (sua altura, firmeza etc.), 

há uma ideia de forma que organiza esses atributos e faz com que o marceneiro produza uma 

mesa, e não uma cadeira. A ideia de mesa é o que está presente em todas as mesas e o que 

permite a sua compreensão como mesas. Compreender a forma do direito, portanto, é 

necessário para a compreensão de seu conteúdo em suas variadas manifestações, segundo o 

formalismo de Weinrib118.   

A compreensão dessa forma, porém, não pode se dar por um método externo à 

própria racionalidade do objeto, o que inclui os próprios usos que damos a esses objetos. 

Vale frisar: Weinrib defende a compreensão da forma do objeto sem a noção dos usos, da 

                                                           
lhe é devido, esse alguém foi injustiçado. Se alguém toma de outrem aquilo que lhe excede o que é devido, 

esse alguém é injusto e deve ser punido. O justo assim é a preservação da igualdade nos diversos casos em que 

há uma alegação de injustiça, uma alegação de desigualdade. Isso é, “ser justo é mais difícil que simplesmente 

conhecer as estipulações da lei; você precisa saber aplica-las em casos particulares, o que é a parte difícil 

que exige sabedoria prática” (cf. HUTCHINSON, D. S. Ética. In: BARNES, Jonathan (org.). Aristóteles. São 

Paulo: Ideias e Letras, 2009, p. 285-7).   
117 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 23; 40.  
118 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 26.  
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prática na qual esse objeto é inserido. A racionalidade deve ser iluminada “de dentro” e não 

através da experiência que temos com esses objetos, isso é, “objetos não são meramente 

dados pela experiência, mas são, antes, constituídos pelo pensamento”119. E Weinrib defende 

esse mesmo método para a compreensão do direito, cuja inteligibilidade imanente só pode 

ser compreendida sem distorções a partir desse ponto de vista interno, integrativo e coerente. 

Daí porque o autor defende uma visão do direito como um objeto de conhecimento que deve 

ser compreendido internamente pela suas próprias razões e estruturas, tal como a geometria:  

 

“Na medida em que a natureza do direito deve ser imanentemente 

inteligível, pode-se compreender essa natureza sem distorção. Assim como 

se pode entender a geometria trabalhando através de uma perplexidade 

geométrica a partir de seu interior, pode-se entender o direito por um 

esforço da mente que penetra e participa da estrutura do pensamento que o 

direito incorpora.”120.    

 

Essa compreensão interna, porém, deve se dar de uma forma coerente, pois assim 

como os princípios da geometria não se contradizem e são coerentes entre si, também as 

relações entre conteúdo e forma do direito devem ser coerentes. Esse é o ponto chave no 

formalismo jurídico para a sua defesa de “verdade” de uma proposição jurídica: é na 

verificação da coerência entre uma dada proposição e as estruturas mais amplas do direito, 

os tipos de justiça aristotélicas, que a verdade da proposição reside. Segundo Weinrib, essas 

duas formas de justiça são tão inclusivas e abstratas que se aplicam a qualquer interação das 

regras jurídicas com o mundo, o que todavia não enseja a sua confusão e aplicações em 

campos próprios do direito: enquanto a justiça distributiva seria própria da divisão das coisas 

comuns, a justiça comutativa corresponderia à estrutura do direito privado, segundo a qual a 

relação de igualdade entre particulares deve ser preservada em suas interações. É por isso 

que uma das teses do formalismo de Weinrib é da “monstruosidade” da responsabilidade 

civil objetiva: ao proceder com a aferição da responsabilidade civil sem o exame da culpa, 

há uma incoerência entre dois tipos de justiça, pois a perseguição de uma indenização por 

                                                           
119 WEINRIB, Ernest. Legal Formality: on the immanent rationality of law. Yale Law Journal, v. 97, 1988, 

p. 962 apud PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 27.  
120 Tradução livre de: “Inasmuch as law’s nature is to be immanently intelligible, one can grasp this nature 

without distortion. Just as one can understand geometry by working through a geometrical perplexity from the 

inside, so one can understand law by an effort of mind that penetrates to, and participates in, the structure of 

thought that law embodies”, cf. WEINRIB, Ernest. Legal Formality: on the immanent rationality of law. Yale 

Law Journal, v. 97, 1988, p. 961.  
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conduta ilícita entre particulares (justiça comutativa) está sendo analisada por um esquema 

de “compensação geral de perdas”, algo próprio da justiça distributiva121.  

Mas por que a coerência seria o critério de verdade, a ponto de Weinrib justificar 

que a responsabilidade civil objetiva “não é direito”? O autor argumenta que a forma do 

direito está conectada com a sua inteligibilidade imanente, que só pode ser adequadamente 

compreendida internamente (sob pena de não ser mais “imanente”). O formalismo, nesse 

sentido, nega que um critério externo possa ser a justificação da inteligibilidade imanente do 

direito, ainda que ele seja “desejável”, justamente porque ele não seria “interno” do direito, 

seria portanto uma outra inteligibilidade, ou a confissão de que o direito não seria dotado de 

uma inteligibilidade própria. 

É nesse momento que Patterson anota a circularidade do argumento de Weinrib: 

uma proposição jurídica só é verdadeira se for coerente às estruturas de justiça aristotélicas, 

e essa alegação só é correta porque é verdadeiro dizer que essas estruturas compõem a 

inteligibilidade imanente do direito. Weinrib não demonstra por que a distinção aristotélica 

é necessária para o raciocínio jurídico, justamente porque trata o direito como um objeto 

separado da prática jurídica, como se a sua inteligibilidade pudesse ser acessada e 

reconstruída coerentemente sem a prática jurídica, mas apenas por meio da relação entre um 

competente jurista formalista e o seu objeto teórico de estudo, o direito.    

Embora Weinrib não só assuma como compreenda essa circularidade como uma 

virtude de seu argumento122, Patterson a entende como uma ausência de resposta para a 

alegada necessidade da distinção e coerência entre as justiças aristotélicas para a 

demonstração da verdade de uma proposição jurídica. Simplesmente dizer que essa relação 

de coerência é o critério de verdade para uma dada proposição jurídica não demonstra como 

essa relação é logicamente ou conceitualmente necessária para o raciocínio jurídico.  

A crítica de Patterson vai adiante. Weinrib não só deixa de mostrar a necessidade 

da distinção entre as justiças aristotélicas para a verificação da verdade de uma dada 

proposição jurídica, como comete um erro epistemológico ao defender que a compreensão 

da inteligibilidade imanente de um dado objeto não só pode como deve se dar de forma 

isolada dos seus usos, pois essa seria o meio mais satisfatório para a compreensão deste 

objeto, e não um dos meios dentre vários possíveis. Essa reflexão em torno da inteligibilidade 

                                                           
121 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 30.  
122 Idem, p. 33-4.  
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imanente, portanto, é para Weinrib um paradigma, pois seria o único método de 

compreensão capaz de fornecer um conhecimento autêntico sobre um dado objeto.  

Sumarizando o argumento de Weinrib, Patterson identifica o seguinte raciocínio 

argumentativo do autor para justificar o paradigma da inteligibilidade imanente: 

 

Premissa 1:  Se um objeto não é inteligível por si mesmo, ele deve, acaso não 

seja simplesmente ininteligível, ser inteligível em razão de algum 

outro objeto.  

Premissa 2:  Ao menos que esse outro objeto seja inteligível por ele mesmo, 

ele irá novamente referenciar outro objeto da qual a sua 

inteligibilidade depende.  

Conclusão 1: Essa regressão continua até que a compreensão deste objeto se 

funde em algo que possua uma inteligibilidade imanente.  

Conclusão 2:  Desta forma, a inteligibilidade imanente é a forma mais 

satisfatória de se compreender um objeto123.   

 

O cerne do argumento de Weinrib está em sua primeira premissa, a qual defende 

uma redução da compreensão em formas instrumentais e não instrumentais. A primeira diz 

respeito a uma compreensão de um objeto em torno de seu propósito, ao fim prático a que 

se destina, que por natureza será necessariamente defectivo124. A segunda trata da 

compreensão interna, que daria ‘estabilidade’ à compreensão por ser referenciada à sua 

inteligibilidade imanente. Aplicando essa lógica de compreensão para o direito, Weinrib 

sustenta que toda fonte do direito125 pode ser identificada como um “material jurídico” que, 

por sua vez, pode ser compreendida externamente (instrumentalmente) ou internamente 

(pela sua inteligibilidade imanente). Patterson entende, porém, que essa estrutura de 

pensamento é falsa e enganadora, na medida em que esconde a seguinte premissa: todo 

“material” já está identificado como “jurídica”, sendo que essa é justamente a questão em 

debate: quais fontes contam ou não como jurídicas? Weinrib foca o seu argumento sobre a 

compreensão na questão de “como pensar os materiais jurídicos”, não observando, porém, 

                                                           
123 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 37.  
124 WEINRIB, Ernest. Legal Formality: on the immanent rationality of law. Yale Law Journal, v. 97, 1988, 

p. 965.  
125 Compreendo que a ideia Weinrib, aqui, é sobretudo de fontes legais, materiais que identificamos como 

jurídicos. A sua defesa é que uma lei pode ser compreendida tanto externamente (de modo instrumental, 

olhando para os seus propósitos prátios), como internamente (pela sua inteligibilidade imanente). A crítica de 

Weinrib consiste em argumentar que essa compreensão externa é defeituosa por não ser coerente à 

inteligibilidade imanente do próprio direito, mas sim a algum critério externo.   
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que o que está sendo debatido pelas teorias que se opõem ao formalismo é saber quais são 

as fontes que podem ser compreendidas como jurídicas.  

Pensemos novamente na mesa: quais são as propriedades de um objeto que o 

tornam uma mesa? Sob um viés social, poderíamos responder que é o preenchimento de 

características ou qualidades que atendem ao propósito de uma mesa. Weinrib rejeita essa 

concepção, porém, argumentando que as características que tornam um objeto uma mesa são 

encontradas em todas as mesas e constituem a generalidade do que é uma mesa. A sua 

resposta, porém, não refuta a possibilidade de compreensão do que seja uma mesa por meio 

do uso que empregamos a esse objeto. O que essa posição de Weinrib revela, embora de 

maneira inarticulada, é que em sua ideia de compreensão o “objeto do pensamento” existe 

em um lugar distinto da realidade na qual esse mesmo objeto está inserto.  

Esse é ponto que Patterson discorda e critica: não podemos pensar em sentidos 

para mesas ou quaisquer outros objetos independentemente ao seu uso, pois eles dependem 

das coisas que fazemos com eles. Ou seja, a ideia de mesa, sua forma e conteúdo está 

intrinsicamente ligada ao uso que empregamos a esse objeto. Não há um conceito de mesa 

independente dos propósitos pelos quais usamos uma mesa: na verdade, a sua forma e suas 

variadas características são diretamente ligadas aos distintos usos que damos a esse objeto, 

e é pela identificação desses usos que identificamos esse mesmo sentido em distintos 

contextos: uma mesa de jantar e uma mesa de cirurgia certamente são distintas em 

características e propósitos de uso, mas em ambos os casos entendemos que ‘mesa’ serve ao 

propósito de apoiar algo (ou alguém, no segundo caso).   

Assim, a racionalidade imanente que o formalismo de Weinrib defende, 

curiosamente, viria de “fora” do próprio objeto e de seus usos, por meio de um conceito 

idealizado, seja de um simples objeto como uma mesa, seja de algo complex como o direito. 

Eis o problema dessa conceitualização do formalismo de Weinrib: o point, o sentido de um 

objeto não pode ser compreendido fora da atividade na qual esse objeto se insere. É dizer, o 

direito não pode ser compreendido sem a prática na qual está inserido126.  

Patterson avança, assim, para uma crítica que defende a ideia de “forma” e 

“conteúdo” do direito como construções sociais, que não podem ser adequadamente 

compreendidos senão no contexto social do uso dos elementos que compõem a prática 

jurídica, e não a partir de uma relação “palavra-mundo” pela qual o formalismo busca 

                                                           
126 Idem, ibidem. 
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compreender o direito sem a prática jurídica. O crucial dessa crítica, porém, não é uma 

negação à inteligibilidade imanente. Pelo contrário, o insight do formalismo de Weinrib 

referente à existência de uma inteligibilidade imanente para o direito é acolhido por 

Patterson. É o método pelo qual Weinrib busca atingir essa inteligibilidade que Patterson 

critica: não é possível compreender o direito sem a prática jurídica. A sua inteligibilidade 

intrínseca, não se situa em uma conceitualização radical do objeto direito, mas sim na 

verificação da racionalidade da própria prática na qual esse objeto se insere, como argumenta 

Patterson:  

 

A inteligibilidade de algo como “isto” e não “aquilo” não depende 

da necessária integração de forma e conteúdo. Em vez disso, 

depende do reconhecimento do papel da forma no fluxo da vida 

social. A relação entre forma e conteúdo não é, como Weinrib 

argumenta, necessária. A forma de qualquer tipo de objeto nos 

informa o que ele é. Mas a forma está viva não na mente, mas no 

mundo”127. 

 

Assim, há uma falha no formalismo de Weinrib não só em demonstrar como a 

distinção aristotélica entre justiça distributiva e comutativa é necessária para a demonstração 

de uma proposição jurídica como verdadeira, bem como um erro de sua premissa 

epistemológica, qual seja, a de que a compreensão pode se dar de modo isolado da prática, 

como se os objetos tivessem um sentido aparte da realidade, do uso no qual estão inseridos. 

Pelo contrário, é apenas pelo uso que os sentidos – a racionalidade imanente, a forma e 

conteúdo – são identificáveis. Ignorar o uso, portanto, é um método errado de compreensão, 

e não uma proposta de compreensão de dado objeto pela sua inteligibilidade imanente.    

Essa refutação de Patterson, por fim, insere o formalismo de Weinrib dentro do 

lado realista no debate acerca da verdade de uma proposição jurídica, segundo a 

caracterização feita na seção 2.1. Com efeito, a posição de Weinrib defende que a coerência 

é um critério para a verificação de verdade entre uma proposição e o seu objeto e, sendo esse 

critério algo que é independente das crenças, das práticas, mas algo próprio da 

inteligibilidade imanente do direito, é certo que Weinrib compreende a coerência como um 

                                                           
127 Tradução livre de: “The intelligibility of something as a “this” and not a “that” depends not on the necessary 

integration of form and content. Rather, it depends upon the recognition of the role of form in the stream of 

social life. The relationship of form to content is not, as Weinrib would have it, a necessary one. Forms tells 

us what any kind of object is. But the form is alive not in the mind but in the world” (Idem, p. 40).  
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critério de verdade que refere o direito “tal como ele é”, assim como os fatos morais para os 

realistas morais, que abordarei na sequência.     

 

O realismo moral de Michael S. Moore e David Brink. 

Fatos morais: essa é a palavra chave para a compreensão do realismo moral, 

segundo a leitura de Patterson. Fatos morais são construções intelectuais independentes de 

crenças, gostos ou preferências individuais. Segundo os realistas morais, são os fatos morais 

que tornam uma dada proposição jurídica verdadeira ou falsa, mediante uma relação de 

correspondência: se uma proposição é correspondente àquilo que os fatos morais são, ela é 

verdadeira. Os melhores representantes desta posição realista são, na visão de Patterson, os 

jusfilósofos Michael S. Moore e David Brink128.  

Moore é não só um autodeclarado realista no debate “realistas/antirrealistas” 

como um dos principais articuladores e propagadores desse mesmo debate dentro da teoria 

do direito. Patterson atribui ao realismo moral de Moore uma premissa ontológica e outra 

sobre a teoria da verdade: a primeira se refere àquilo que há no mundo, em um senso amplo 

que engloba tanto fatos naturais quanto morais; a segunda se refere à relação entre o que há 

no mundo (a premissa ontológica) e as sentenças que usamos para descrever o que há no 

mundo. Assim, uma proposição é verdadeira na medida em que ela corresponda àquilo que 

realmente há no mundo129.   

O direito, evidentemente, não escapa dessa pretensão realista. Moore sustenta 

que a verdade de uma proposição moral é diretamente implicada ao raciocínio jurídico, 

acolhendo assim a tese da conexão entre direito e moral, no sentido de que a verdade de uma 

proposição jurídica depende da verdade de um fato moral a ela relacionado. Esses fatos 

morais que darão a condição de verdade para as proposições jurídicas, por sua vez, são 

acessados de uma forma independente da prática jurídica, convenções ou crenças que 

possamos ter sobre uma dada questão moral (“[...] the truth of a legal proposition is “mind 

independent”130). Não obstante, a forma de justificação de uma dada proposição sobre um 

fato moral é, segundo Moore, assemelhada ao holismo de Quine estudado na seção 2.1: a 

justificação deste fato moral é feita a partir da articulação coerente de preceitos que também 

                                                           
128 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 43.  
129 Idem, p. 44.  
130 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 45.  
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são considerados moralmente verdadeiros. Assim, quando uma lei usa termos como 

“intenção” ou “culpabilidade”, as proposições que envolvam o uso desses termos deve ser 

justificada à luz da melhor teoria moral sobre a natureza desses mesmos termos, e não pela 

referência ao sentido usual e convencional que ele eventualmente tenha. Cabe ao jurista que 

alegar essa melhor teoria moral, contudo, demonstrar como ela é verdadeira à luz daquilo 

que consideramos verdadeiro em termos morais131.  

O exemplo de Moore sobre a morte ilustra o seu argumento. O sentido 

convencional para a palavra ‘morte’ pode significar, por exemplo, a ausência de respiração 

e consciência. Essa convenção de sentido, porém, não determina o que o fato morte 

realmente significa. O realista, desta forma, entende que há mais significados no fato do que 

as nossas convenções podem demonstrar. Nesse caso, imagine-se que há pessoas que, 

embora inconscientes e sem respiração, ainda possuem batimentos cardíacos. Elas estariam 

mortas? Segundo o realista, será a melhor teoria científica que explicará se essa pessoa está 

morta ou não, aferindo se a existência de batimentos cardíacos é ou não adequada para a 

compreensão do fato “morte”. Havendo uma mudança de compreensão, não é certo falar que 

houve uma “mudança de convenção”, mas sim que o fato que referimos por ‘morte’ é melhor 

explicado por “ausência de batimentos cardíacos”, e não por inconsciência e falta de 

respiração. Para o realista, portanto, as nossas intenções linguísticas sempre se referem aos 

tipos naturais, aos fatos, ainda que os avanços científicos (em qualquer campo) mostrem que 

esse tipo natural contenham outros significados132.      

Patterson, contudo, crítica o realismo moral de Moore com base no seguinte 

argumento: o realismo moral confunde os fatos em si (fatos naturais) com as explicações 

que damos a esses fatos (fatos linguísticos). Patterson constrói a sua refutação com base em 

um exemplo singelo: a temperatura da água. É certo que a água, um fato natural, tem a sua 

temperatura medida por nós a partir de um sistema convencional (graus Celsius, Fahrenheit 

etc.), de modo que quando usamos a palavra “quente”, “morno” ou “fria” estamos nos 

referindo, ainda que de forma imprecisa, a essa convenção. Suponhamos a proposição “a 

água do chuveiro está quente”. Para um realista, essa proposição só será verdadeira se, e 

somente se, de fato a água estiver quente. Porém, não há nenhum fato que possa ser atribuído 

                                                           
131 Como será esclarecido mais adiante, Patterson entende que a premissa ontológica realista em conjunto com 

essa proposta de justificação de coerência holística acaba ensejando um “casamento infeliz”, na medida em 

que o apelo realista à “natureza das coisas” acaba sendo vazio por não explicar como essa mesma natureza 

constrange os sentidos e indicam como podemos aferir se uma dada proposição sobre essas mesmas coisas são 

ou não verdadeiras (cf. PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 49).  
132 MOORE, S. Michael. A Natural Law Theory of Interpretation. California Law Review. V. 58, 1985, 294.  



64 

 

como critério de verdade para a água estar quente: como mencionado, “quente” ou “frio” 

são convenções que linguisticamente impusemos a esse fato natural. Sem essa convenção, a 

água não seria nem quente, nem fria ou morna, o que não impede, porém, da água realmente 

apresentar variações em sua temperatura133.  

O que isso quer dizer? As palavras “quente” e “fria” nos fornecem sentidos sobre 

o mundo e quando essas palavras são usadas corretamente sabemos que elas são verdadeiras 

ou falsas. O erro dos realistas é querer que os fatos digam alguma coisa quando eles não 

falam nada. Quando falamos que a água está quente nós não interagimos linguísticamente 

com o “fato” do calor da água, tampouco descobrimos uma característica essencial desse 

fato, mas sim comunicamos um sentido para outro ser humano. E sabemos se essa 

informação é verdadeira (neste caso) se de fato a água está quente ou não. E como sabemos 

isso? Pela coerência, pela adequação de sentido, com os nossos usos linguísticos. No caso, 

se a água estiver por exemplo na casa dos 40º Celsius, podemos verdadeiramente dizer que 

ela está quente. Não é o fato da água estar a 40ºC, porém, que torna a sentença verdadeira, 

pois o fato do calor da água não possui capacidade linguística alguma.   

Assim, a crítica de Patterson ao realismo de Moore tem como pano de fundo a 

sua concepção representacionista da linguagem (abordada na seção 2.1 desta pesquisa): ou 

o calor da água é um “fato natural” e a correta descrição desse fato consiste em uma 

proposição verdadeira (realistas) ou o calor da água é um fato “linguístico” e uma proposição 

verdadeira consiste na observância dessa convenção (antirrealistas). Por ficar preso nesse 

paradigma, o realismo moral de Moore sequer consegue explicar como atribuímos valor de 

verdade a um fato banal como o calor da água, indicando assim a fraqueza de sua proposta 

teórica para a explicação da compreensão de uma prática complexa como o direito.   

David Brink, por sua vez, apresenta uma proposta de realismo moral voltado 

especificamente à teoria da interpretação jurídica, nas situações em que uma disputa jurídica 

não poderia ser resolvida pelos métodos jurídicos tradicionais134. Segundo Brink, a teoria do 

direito tem tentado resolver os problemas da indeterminação do direito a partir de uma teoria 

                                                           
133 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 48.  
134 Não há referência em Patterson ou em Brink sobre o que seriam exatamente esses métodos jurídicos 

tradicionais. O sentido que Brink utiliza em seu artigo “Legal theory, Legal interpretation and Judicial Review” 

é de insuficiência dos métodos interpretativos para a determinação do significado de termos como “punição 

cruel”, “justo” e “tóxico”, argumentando que todos seriam expressões de tipos naturais, embora expressando 

características pelas quais a sua explanação seriam diferentes (os dois primeiros como a explanação de suas 

características morais, o segundo de suas características químicas), mas ainda assim possíveis de serem 

racionalmente demonstradas e teorizadas. (cf. BRINK, David O. Legal Theory, Legal Interpretation and 

Judicial Review”. Phil. & Pub. Affairs. V. 17, 1988, p. 120-1).  
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empirista semântica135, o que é um erro, na medida em que essas teorias promovem uma 

confusão entre o sentido de uma frase e uma crença individual sobre esse mesmo sentido136. 

Para “tratar” esse erro, Brink argumenta que a semântica dos tipos naturais (natural kinds) 

oferecida pelas teorias realistas-semânticas proposta pelos filósofos da linguagem Saul 

Kripke e Hillary Putnam são mais adequadas para a explicação da atividade interpretativa 

dos juristas, na medida em que oferece uma forma de racionalidade para a determinação de 

sentidos de termos que o direito (e seus métodos ‘interpretativos’) não conseguem fazê-lo. 

Assim, por exemplo, Brink sugere que termos como “punição cruel”, “justo” e “tóxico”, 

embora tratem de dimensões e características disitintas (o primeiro e o segundo de 

características morais, o terceiro químicas), poderiam ser racionalmente explicados como 

tipos naturais através de uma inquirição sobre as suas características “reais”.  

Patterson, contudo, é crítico dessa proposta teórica de Brink, pelas seguintes 

razões: (i) ela ignora que alguns termos no direito se referem a fatos artificiais, que possuem 

uma dimensão institucional que não corresponde a “como o mundo é”, mas a como “nós o 

criamos”, justamente por não serem produtos da natureza mas de práticas sociais e (ii) a 

adoção de uma teoria interpretativa calcada nesse viés realista levaria a situações pouco 

convincente em termos jurídicos.  

Quanto ao primeiro argumento, Patterson destaca que a sua refutação ao 

argumento dos natural kinds de Brink não precisa provar ser falsa a existência de tipos 

naturais, mas apenas que alguns termos não sejam deste tipo. Para tanto, Patterson demonstra 

que alguns termos – especialmente no caso do direito – não são naturais, mas sim artificiais, 

criados por uma dada convenção e dentro de uma dimensão institucional. É o caso, por 

exemplo, do cheque. O título de crédito não caiu de alguma árvore, mas foi criado por 

humanos para um determinado fim, não havendo nele uma “natureza real” que possa ser 

inquirida, mas sim a sua significação no contexto de sua criação institucional, com atenção 

aos fins a que se destina. A teoria dos tipos naturais não é exaustiva e não explica como esses 

fatos institucionais podem ter o seu sentido determinado137. 

                                                           
135 Brink associa o positivismo de Hart a esse empirismo semântico: em síntese, ele caracteriza tais teorias 

pelas seguintes postulações: (i) o sentido de uma palavra é dado pela identificação das propriedades ou 

descrições que os falantes associam a essa palavra e (ii) o sentido de uma palavra determina a sua referência 

(cf. BRINK, David O. Legal Theory, Legal Interpretation and Judicial Review”. Phil. & Pub. Affairs. V. 17, 

1988, p. 105)  
136 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 52.  
137 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 54.  
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 Já quanto ao segundo argumento, tem-se que a adoção de uma interpretação 

realista poderia levar a situações esdrúxulas, ao menos para um jurista. Pensemos na 

promulgação de uma lei que proíbe a pesca de quaisquer peixes em um determinado local, 

incluindo golfinhos e baleias. O legislador que faltou à aula de biologia não atentou para a 

correta classificação dos golfinhos e baleias, que são mamíferos e não peixes. Isso significa 

que a pesca desses mamíferos é permitida?  Se formos aplicar a proposta realista em seus 

termos, seria forçoso dizer que sim, pois a realidade do mundo mostra ser verdadeiro que 

golfinhos e baleias são mamíferos. Essa, porém, seria uma solução que não compreende a 

gramática do direito: embora esse erro de classificação pudesse dar ensejo – com uma dose 

de caridade – a um argumento textual, ele certamente seria contrastado pela evidente 

intenção do legislador de proibir especificamente a pesca de golfinhos e baleias. E isso 

independe de sua classificação biológica. Se formos levar os realistas morais e os natural 

kinds a sério, porém, a decisão de vedar a pesca desses mamíferos seria errada, pois 

incoerente ao estado de coisas do mundo. Ao fazermos isso, porém, cometemos um erro que, 

ao menos juridicamente, parece ser muito maior: eliminamos a diferença entre legislar e 

adjudicar138.  

Em síntese, a refutação de Patterson ao realismo moral reforça que, 

diferentemente da ciência, o direito não é uma atividade exclusivamente empírica. O núcleo 

da prática jurídica não é a inquirição de fatos sobre o mundo, para compreendê-los como 

eles “realmente são”. E, ainda que se admita a solução dos tipos naturais como uma proposta 

interpretativa para descrever o mundo como ele realmente é, alguns problemas se mostram 

inevitáveis, como visto no exemplo de Patterson sobre o legislador que classificou alguns 

mamíferos como peixes. A realidade científica – baleias não são peixes – não modifica o 

sentido do argumento pelo qual se vislumbra a intenção do legislador de proteger a vida 

desses animais com a proibição expressa de sua pesca. Isse se dá porque juristas, na verdade, 

estão querendo compreender o sentido que esses fatos possuem através da linguagem do 

próprio direito, e não os próprios fatos em si. Por essas razões levar a sério o realismo moral 

pode nublar a diferença entre legislar e adjudicar, entre criar e seguir uma regra, e portanto 

não se mostra como uma teoria apropriada139.    

                                                           
138 Idem, p. 56.  
139 É forçoso anotar, todavia, que na refutação ao realismo moral Patterson “sai” de certa maneira de sua 

pergunta original (“o que significa dizer que uma proposição jurídica é verdadeira”), encaminhando-se mais 

propriamente à discussão sobre o valor da teoria da interpretação sugerida sobretudo pelo realismo moral de 

Brink. Não obstante, a refutação que Patterson apresenta ao realismo moral, explorada ao longo desse tópico, 

acaba atingindo uma de suas teses centrais: a de que a verdade de uma sentença é uma relação de coerência 



67 

 

O representacionismo no positivismo de H. L. A. Hart. 

O positivismo jurídico de Herbert Hart, como destacado na seção 1.1, fornece 

uma estrutura explanatória para a pergunta “o que é o direito” com a qual Patterson concorda, 

com ressalvas. Este é o momento de explicar as ressalvas.  

A divergência de Patterson com o positivismo hartiano está no viés 

representacional que essa teoria dá à resposta para a questão da verdade de uma proposição 

jurídica: é a regra de reconhecimento que torna uma dada proposição jurídica verdadeira, 

qualificando-a como válida. Isso é, para o positivismo de Hart, uma proposição jurídica 

verdadeira é uma proposição jurídica válida, o que é inferido a partir da regra de 

reconhecimento. Eis o viés representacional, do qual Patterson discorda: a regra de 

reconhecimento funciona como um critério de verificação de verdade do discurso; a regra se 

torna válida, verdadeira, em função da regra de reconhecimento.   

Para cumprir essa função ‘validadora’, a regra de reconhecimento não pode ela 

mesma ser válida ou inválida. A sua existência é caracterizada pelo fato social de aceitação 

e uso da regra de reconhecimento como tanto, isso é, como critério para validação do que é 

ou não uma regra jurídica140, sendo portanto uma “pedra fundamental” de um sistema 

jurídico: a partir deste critério de reconhecimento, as regras jurídicas são distinguidas de 

outras regras sociais (como as morais ou religiosas, por exemplo)141.   

A crítica de Patterson ao positivismo hartiano, porém, não é direcionada à tese 

das fontes, mas sim à associação que essa teoria faz entre “fato social” e a regra de 

reconhecimento, isso é, à ideia de que sentido do sistema jurídico possa ser conectado à 

(in)existência de um dado fato social como, por exemplo, a existência da promulgação de 

uma lei. Segundo essa leitura de Patterson, o positivismo de Hart compreende determinados 

fatos sociais como condições que tornam verdadeira uma dada proposição jurídica142. Para 

um positivista hartiano, portanto, a proposição jurídica “é inconstitucional a discriminação 

de indivíduos por motivo de raça” é verdadeira se, e somente se, houver referência a um 

dado fato social, por exemplo, a promulgação de uma Constituição, que preveja a igualdade 

entre todos os indivíduos e a vedação à discriminação por motivo de raça. 

                                                           
para com o mundo. Com isso, a resposta do realismo moral à pergunta que guia o “Law and Truth” de Patterson 

acaba sendo também refutada.  
140 Idem, p. 60.  
141 Idem, p. 62.  
142 “Social facts are truth conditions for propositions of law”, como Patterson vai expressar (Idem, p. 63).  
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Patterson discorda da ideia de que fatos sociais tornam uma dada proposição 

jurídica verdadeira, pois não é por referência à validade de uma regra (uma referência à sua 

fonte) que os juristas demonstram a verdade de suas proposições, mas sim por meio das 

formas de argumento, que desempenham na prática uma função de justificação dos 

discursos. Usando as suas palavras: “a verdade de uma proposição jurídica é o produto de 

uma atividade (justificação), e não uma questão de correspondência entre uma proposição 

e um fato social”143.   

Patterson ilustra o seu argumento a partir de um caso concreto. Em United Steel 

Workers of America v. Weber144, há uma disputa sobre como um texto legal (o Título VII, 

seção 703, da Lei dos Direitos Civis), que trata sobre a vedação de práticias discriminatórias 

nas relações de trabalho, deve ser compreendido: esse texto também vedaria a realização de 

políticas afirmativas que, por exemplo, favorecessem negros em determinados aspectos 

trabalhistas?  

Resumindamente, neste case um trabalhador branco afirmou ter sido 

discriminado pela sua empregadora, na medida em que a sua condição de branco não lhe 

permitiu participar de um programa de capacitação profissional oferecido pela empregadora 

apenas a seus colegas negros. Após o caso tramitar nas cortes locais, o feito chegou à 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América que, enfim, decidiu em votação não unânime 

que a “compreensão literal” que Weber advogava da Lei dos Direitos Civis sobre o termo 

“discriminação” era incompatível com “compreensão histórica” da promulgação da Lei dos 

Direitos Civis, pelo qual os legisladores intentavam justamente criar condições para que a 

população negra – historicamente marginalizada a condições sociais piores do que os 

brancos – tivesse a possibilidade de alcançar melhores postos de trabalho, sendo as políticas 

afirmativas a serem adotadas por empresas privadas um instrumento para o equilíbrio racial 

nas relações e oportunidades de trabalho. Além disso, a maioria também argumentou que a 

compreensão exclusivamente literal do texto impediria qualquer ação afirmativa, situação 

que, por sua vez, ensejaria efeitos sociais prejudiciais. Essas razões prudenciais de “evitar 

decisões que possam ensejar conflitos ou prejuízos sociais”, por sua vez, foram retiradas de 

precedentes da própria Suprema Corte, sendo assim uma convergência de argumento 

                                                           
143 “The truth of a proposition of law is the product of an activity (justification) and is not a matter of a 

correspondence between a proposition and a social fact” (Idem, p. 64, tradução livre).  
144 Esse caso é usado por diversas vezes por Patterson como ilustrativo de sua teoria pós-modernista. Por 

coerência à exposição desta dissertação, farei uma análise completa do caso na seção 2.2.3.  
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doutrinário e prudencial que se alinhou ao argumento histórico, formando uma maioria mais 

persuasiva do que a divergência apoiada no argumento textual.  

Ou seja, os justices da Suprema Corte não tinham nenhuma dúvida quanto ao 

caráter de norma válida da Lei dos Direitos Civis e que, portanto, ela estava “de acordo” 

com a regra de reconhecimento do sistema jurídico norte-americano, sendo por isso 

verdadeira. Entretanto, essa constatação de pedigree era inútil para a solução do caso que 

lhes foi posto, para saber se a proposição jurídica defendida por Weber (“a política afirmativa 

trabalhista que favorece negros e exclui brancos é discriminatória por motivo de raça e 

portanto ilegal à luz da Lei dos Direitos Civis”) era ou não verdadeira.  

Em Weber, portanto, nenhum “fato social” que eventualmente possa ser 

identificado como uma regra de reconhecimento diz que o texto legal em disputa impede ou 

não as ações afirmativas que a empregadora Kaiser levou a efeito. Os juristas fizeram e 

fazem isso por meio das distinstas formas de argumentação, que são heranças da própria 

prática jurídica, desenvolvidas ao longo do tempo à luz da utilidade que apresentam para os 

juristas, e que não podem ser reconduzidas a um fato social específico, a uma regra de 

reconhecimento. Patterson entende a regra de reconhecimento e as formas de argumentação, 

portanto, como elementos distintos da prática jurídica: a primeira desempenha um critério 

de validação de regras cuja existência é uma questão de fato; a segunda é uma gramática que 

torna possível aos juristas seguir essas próprias regras, vale dizer, justificar que estão 

seguindo essas próprias regras145.  

Esse é o motivo de Patterson não fazer uma crítica à tese das fontes sociais 

defendida pelos positivistas. Como visto na seção 1.1, essa é uma ideia que Patterson 

inclusive adere em sua proposta teórica. O autor não rejeita a ideia de uma regra de 

reconhecimento, de fatos sociais que possam servir de critérios para aquilo que chamamos 

ou não de regras jurídicas. A sua crítica é situada em outro nível: na insuficiência da 

identificação das fontes sociais como critério de verificação da verdade das proposições que 

se clamam como exigências da prática, como sendo exigências de direito. A imagem que 

Patterson visa extrair do caso Weber é a de que os argumentos cumprem esse papel de 

apresentação da verdade de uma proposição, e que portanto a teoria positivista hartiana 

oferece uma resposta insatisfatória para a pergunta “o que significa dizer que uma proposição 

jurídica é verdadeira?”, na medida em que atribui à regra de reconhecimento um papel de 

                                                           
145 Idem, p. 68-9.  
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justificação e, consequentemente, de demonstração da verdade de uma proposição jurídica, 

que ela não cumpre, e nem pode cumprir, na prática jurídica.    

 

2.2.1. O antirrealismo no interpretativismo de Stanley Fish.  

 

Superados os interlocutores formalistas (Weinrib), realistas morais (Moore e 

Brink) e positivistas (Hart) que Patterson enfrenta em sua investigação sobre o significado 

de uma proposição jurídica verdadeira, a obra enfim se encaminha ao seu principal 

adversário teórico: o interpretativismo. Embora Patterson não diga expressamente que o 

interpretativismo é o seu principal adversário, entendo que essa afirmação seja válida, na 

medida em que um elemento central de sua proposta teórica se choca diretamente com o 

interpretativismo: a concepção da interpretação como uma atividade de segunda ordem na 

prática jurídica, que necessariamente precede a compreensão. Como já exposto no final da 

seção 1.2, tanto o interpretativismo de Dworkin quanto o de Fish, a despeito de suas notórias 

diferenças, podem ser reunidos por um primado da postura interpretativa: é pela 

interpretação da prática que a compreendemos, e não o contrário146.  

Essa discussão, porém, será retomada mais à frente (seção 2.3 e 3.3). Por ora, 

continuarei com a exposição de Patterson em torno da questão “o que significa dizer que 

uma proposição jurídica é verdadeira”, detendo-me nesse momento na resposta de Stanley 

Fish a essa questão.  

A ideia central para a caracterização do pensamento de Stanley Fish, segundo a 

leitura de Patterson, é a seguinte: o sentido do texto está no leitor, e não no texto. Portanto, 

a resposta de Fish para a pergunta de Law and Truth é simples e direta: a verdade de uma 

proposição jurídica depende das premissas interpretativas adotadas pelo leitor. Ou seja, a 

‘verdade’ da proposição varia conforme o leitor do texto legal. Para um juiz que adote 

premissas interpretativas moralistas, é verdadeiro dizer que preceitos morais são razões 

jurídicas capazes de justificar uma decisão, ainda que contraria a um texto legal. Já para um 

juiz que adote premissas interpretativas legalistas, uma decisão injusta é melhor do que uma 

decisão ilícita, pelo que o texto legal deve ser respeitado. Para Fish, portanto, a demonstração 

                                                           
146 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 126.  
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da ‘verdade’ do sentido de uma dada proposição seria uma comunhão de premissas 

interpretativas entre um consenso de leitores147.  

Ao longo do tempo, porém, a forma como Fish defende a ideia de que ‘o texto 

está no leitor’ sofreu algumas modificações, muito embora o substrato dessa ideia principal 

(de que o ‘texto está no leitor’) tenha permanecido. Inicialmente, ainda na década de 1970, 

Fish promoveu um ataque ao formalismo dominante no campo da interpretação literária, 

rejeitando a ideia de que haveria um “sentido fixo” na interpretação de textos na medida em 

que isso seria uma “perigosa ilusão”: é o leitor, e não o texto, que cumpre um papel 

fundamental na construção do sentido. Essa ideia inicial de Fish, porém, sofreu duras críticas 

aduzindo que essa concepção conduziria o estudo de textos ao relativismo, como se o leitor 

fosse o dono do sentido da obra. Como resposta a essas críticas, no começo na decáda de 

1980 há uma modificação no posicionamento de Fish: o sentido de um texto nem é fixado 

pelo texto (a ‘perigosa ilusão’), tampouco pode ser determinado apenas por um leitor 

descompromissado e independente, mas sim por comunidades interpretativas que são 

responsáveis tanto por moldar as premissas que conduzirão as atividades do leitor quando 

por caracterizar os textos produzidos em seu seio148.     

O conceito de comunidade interpretativa sustenta, assim, que um dado texto (e, 

portanto, uma dada proposição) só tem sentido à luz das convenções assumidas por uma 

dada comunidade interpretativa, ou seja, responder à pergunta o “que torna uma proposição 

jurídica verdadeira” é, para Fish, identificar qual premissa interpretativa adotada por uma 

dada comunidade interpretativa torna essa proposição jurídica (ou qualquer outra 

proposição, texto etc.) verdadeira, o que é feito pelo leitor do texto. A ideia de verdade, aqui, 

está conectada à correção do discurso diante da premissas interpretativas de uma dada 

comunidade interpretativa, que todavia são meras convenções de sentido149. A tomada de 

posição no debate “realismo/antirrealismo” pelo lado antirrealista fica clara no pensamento 

de Fish: só podemos falar na verdade de uma proposição enquanto a sua coerência a 

                                                           
147 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 99.  
148 Idem, p. 100.  
149 Como destaca Patterson, a comunidade interpretativa de Fish é semelhante ao “paradigma científico” de 

Thomas S. Khun (defendida em sua famosa obra The Structure of Scientific Revolutions) pela qual se defende 

que todo conhecimento científico se apresenta e se desenvolve dentro de um dado contexto de sentido, que são 

os paradigmas. Não há um paradigma absoluto, mas sim diferentes paradigmas que podem produzir diferentes 

sentidos à luz de sua própria lógica. Os paradigmas são entre si incomensuráveis, e não há portanto uma verdade 

absoluta, mas verdades que são justificadas dentro de um dado paradigma. (cf. PATTERSON, Dennis. Law 

and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 102).   
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premissas de uma dada comunidade interpretativa que, todavia, não são verdades absolutas, 

mas convenções de sentido.  

Patterson, porém, vai além da mera caracterização da posição antirrealista de 

Fish, passando a criticar o interpretativismo universalista sob dois principais aspectos: um 

relativo à ausência da noção de correção para as proposições (ou para a “leitura do texto”), 

circunstância que enfraquece a teoria de Fish sobre a produção do conhecimento e se revela 

pouco explanatória para a prática jurídica; e outro relativo ao conceito universalista de 

interpretação defendido por Fish, segundo o qual todo ato de compreensão é precedido pela 

interpretação. O segundo aspecto, na verdade, embasa todo o pensamento fisheano (inclusive 

o primeiro aspecto da crítica de Patterson), na medida em que revela a premissa 

epistemológica do autor: todo conhecimento é produto de uma interpretação150.  

Essa crítica de Patterson ao interpretativismo de Fish precedeu a sua obra Law 

and Truth. Ainda em 1993, Patterson publicou o artigo “The Poverty of Interpretive 

Universalism: Toward the Reconstruction of Legal Theory”151, que foi respondido por Fish 

em seu “How come you do me like you do? A Response to Dennis Patterson” 152, que, por 

fim, foi replicado por Patterson em “You made me do it: my reply to Stanley Fish”153, sendo 

todos esses artigos publicados no mesmo volume da Texas Law Review.  

Em seu artigo original, que em larga escala é reproduzido nos capítulos 6 e 7 de 

Law and Truth, Patterson parte da ideia wittgensteiniana de que o compreender é diferente 

do interpretar154, e que o universalismo interpretativista de Fish comete um erro grave ao 

tomar a interpretação como um processo de compreensão, como se o sentido da regra sempre 

dependesse de uma avaliação interpretativa, estivesse sempre à disposição do molde 

interpretativo (as premissas da comunidade interpretativa) a ser escolhida pelo intérprete. 

Essa característica do pensamento de Fish, segundo a leitura de Patterson, permeia toda a 

sua obra, não sofrendo modificações em razão da modificação de seu pensamento entre os 

                                                           
150 FISH, Stanley Eugene. Doing what comes naturally: change, rhetoric, and the Practice of Theory in 

Literary and Legal Studies. London: Duke University Press, 1989, 302.    
151 PATTERSON, Dennis. The Poverty of Interpretive Universalism: Toward the Reconstruction of Legal 

Theory. Texas Law Review, v. 72, 1993, pp. 1-56.  
152 FISH, Stanley. How come you do me like you do? A Response to Dennis Patterson. Texas Law Review, 

v. 72, 1993, pp. 57-66.  
153 PATTERSON, Dennis. You made me do it: my reply to Stanley Fish. Texas Law Review, v. 72, 1993, pp. 

67-77. 
154 Conforme o §201 de suas Investigações Filosóficas: “há uma concepção de regra que não é uma 

interpretação; mas que se exprime, de caso para caso da aplicação, naquilo que denominamos “seguir a regra” 

e “transgredi-la” (WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. 

Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2014).  
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anos oitenta e noventa, pois tanto na sua ideia originária de “o sentido do texto está no leitor” 

para “o sentido do texto está na comunidade interpretativa” há uma ausência de 

constrangimentos na atribuição de sentidos ao texto pelo intérprete, como Patterson 

argumenta:  

 

“Segundo a visão de Fish, certamente o leitor produz o sentido do texto. 

Contudo, os mecanismos pelos quais o leitor produz o sentido não se 

originam do leitor mas da estrutura interpretativa escolhida pelo mesmo. É 

como se todos os leitores tivessem posse de uma variedade de modelos de 

estruturas interpretativas que, a seu critério, “repousam” sobre os textos e 

produzem um significado. Quando dois leitores usam modelos diferentes 

sobre o “mesmo” texto, eles inevitavelmente “produzem” textos diferentes. 

A razão, por óbvio, é clara: como o texto não pode constranger qual 

estrutura interpretativa deve ser selecionada, o leitor é “livre” para escolhe-

la, seja por acaso ou com um propósito específico. Devido ao fato de não 

haver um “modelo absoluto”, nenhum “modelo dos modelos”, não há nada 

que possa “constranger” qualquer um que se insira nessa concepção de 

produção de sentidos. A interpretação é o único jogo a ser jogado.”155  

 

Em sua resposta a Patterson, Fish acusa o autor de não ter compreendido o 

conceito de “comunidade interpretativa”, fazendo justamente uma caracterização deste 

conceito contra a qual Fish vinha “lutando” há mais de quinze anos – inclusive contra 

Dworkin. O erro estaria na compreensão de que a comunidade interpretativa imporia um 

critério de verdade absoluta (nos moldes realistas) ao intérprete, o que não é o sentido que 

Fish intenciona com a sua ideia de compartilhamento das premissas interpretativas em uma 

dada comunidade. Pelo contrário, Fish defende que não há um critério absoluto, uma verdade 

incontestável que esteja no texto, senão aquela que possa ser demonstrada a partir de critérios 

interpretativos compartilhados. Essas comunidades interpretativas constituem as convenções 

de sentido pela qual os intérpretes desenvolvem o sentido de suas respostas, mas isso não 

                                                           
155 Tradução livre de “On Fish’s view, of course, the reader produces the meaning of the text. However, the 

mechanisms by which the reader produces the meaning come not from the reader but from the interpretive 

framework chosen by the reader. It is as if all readers have within their possession a variety of interpretive 

templates that, when the spirit moves them, they “lay over” texts to produce meanings. When two readers use 

different templates on the “same” text, they inevitably “produce” different texts. The reason, of course, is 

simple: Because the text cannot act to constrain which template is selected, the reader is “free” to choose a 

template at random or for a given purpose. Owing the fact that no “master template”, no “template of 

templates”, exists, nothing that could count as “constraint” can ever enter into this Picture of meaning 

production. Interpretation is the only game in town. (PATTERSON, Dennis. The Poverty of Interpretive 

Universalism: Toward the Reconstruction of Legal Theory. Texas Law Review, v. 72, 1993, p. 38)  
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exclui a possibilidade de outras comunidades interpretativas possuírem premissas que levem 

a sentidos diferentes sobre o mesmo texto156.   

Entretanto, como anota Stephen Feldman em comentário a esse curto debate 

“Patterson-Fish”, a resposta de Fish não compreende ou percebe as questões levantadas por 

Patterson em seu artigo originário: como compreender um texto jurídico e como 

compreensão e interpretação estão relacionadas?157 A resposta de Fish, como se vê, remete 

Patterson para dentro do debate realismo/antirrealismo, quando o sentido de sua crítica visa 

propor uma saída a esse debate.   

Retomando o debate, a resposta de Patterson argumenta que o conceito de 

comunidade interpretativa, ao menos no que se refere à sua finalidade explanatória da 

atividade interpretativa levada a efeito na prática jurídica, não é devidamente compreendido 

pelo seu próprio autor. Para demonstrar isso, Patterson repisa que a modificação na teoria da 

interpretação fisheana dos setenta para os oitenta foi falha: o movimento de “o sentido do 

texto está no leitor” para o “sentido do texto está na comunidade interpretativa” não resolveu 

os problemas de sua teoria, mas apenas trocou um “pacote” de problemas e críticas por outro. 

Desta vez, porém, Patterson esclarece que no conceito de comunidade interpretativa fisheano 

não há uma, mas duas ideias contraditórias entre si158.  

A primeira diz respeito às “condições de ingresso” em uma comunidade 

interpretativa. Para ser um membro de uma comunidade interpretativa digamos, por 

exemplo, de literários da cultura brasileira, simplesmente conhecer a língua portuguesa é 

insuficiente: é necessário um treinamento, uma iniciação profissional que faça com que esse 

leitor se habilite às convenções e conhecimentos dessa comunidade interpretativa. Essa ideia 

pode ser chamada de “concepção homogênea” de comunidade interpretativa. Contudo, 

mesmo que esse treinamento gere uma homogeneidade entre os membros desta comunidade 

interpretativa, é possível que eles divirjam entre si – por exemplo, sobre a classificação de 

uma dada obra literária como novela ou epopéia. A questão do desacordo leva à segunda 

característica da ideia de comunidade interpretativa. Segundo Fish, a questão do desacordo 

entre falantes indica uma divergência de premissas interpretativas. Afinal, se formos 

coerentes aos termos teóricos de Fish, não podemos falar que esse intérprete divergente esta 

                                                           
156 FISH, Stanley. How come you do me like you do? A Response to Dennis Patterson. Texas Law Review, 

v. 72, 1993, pp. 60-3.  
157 FELDMAN, Stephen M. The Politics of Modern Jurisprudence. Michigan Law Review. V. 95, 1996, p. 

169.  
158 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 122.  
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errado em sua interpretação, mas apenas que ele parte de premissas interpretativas 

diversas159 daquelas em que supostamente foi treinado. Isso indica, portanto, que mesmo 

entre os membros de uma mesma comunidade interpretativa, é possível que haja outras 

premissas interpretativas – de outras comunidades interpretativas – à disposição da escolha 

do intérprete. Essa segunda ideia pode ser chamada de “concepção pluralística” de 

comunidade interpretiva.  

Essas duas ideias criam uma guerra interna no conceito de comunidade 

interpretativa: ao se definir como uma unidade homogênea e pluralística ao mesmo tempo, 

a comunidade interpretativa perde o poder de explicar a racionalidade dos desacordos, pois, 

na medida em que se define uma comunidade interpretiva como uma “coleção de pessoas 

que já concordam entre si”, os únicos desacordos possíveis não ocorrem na comunidade 

interpretativa, mas entre elas. A ideia homogênea não permite que a ideia pluralística 

explique racionalmente o desacordo, mas apenas dizer que para uma comunidade 

interpretativa o sentido de um dado texto é “x”, enquanto para a outra comunidade 

interpretativa é “y”. São ideias que estão guerreando dentro do mesmo conceito, daí porque 

Patterson sustentar que são incompatíveis e demonstrarem, enfim, que a proposta fisheana é 

pouco explanatória para a questão dos desacordos: simplesmente a ideia de correção é 

abandonada. Não há leituras de textos erradas, mas assunções interpretativas diferentes160.   

Patterson, desta forma, passa a refutar a ideia de comunidade interpretativa 

oferecida pela teoria de Fish, defendendo que na base de seu principal conceito reside a ideia 

de que tudo está sujeito à interpretação, na medida em que nada constrange o intérprete a 

adotar esse ou aquele sentido, essa ou aquela premissa interpretativa. Essa é a ideia 

fundamental que Patterson demonstra estar errada pelo seguinte exemplo161: imagine-se uma 

placa na estrada com o desenho de duas setas verticais, paralelas e com pontas opostas. O 

que ela significa? Se levarmos a sério a proposta de Fish, o seu significado depende das 

premissas escolhidas pelo intérprete. Mas a placa não está ‘sozinha’ no mundo. Ela existe e 

cumpre uma certa função e está envolvida em um certo uso. E nesse uso percebemos que as 

                                                           
159 Idem, p. 119.  
160 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 124-6.  
161 Para fins de aclaramento, fiz ligeiras adaptações no exemplo, que no original contempla uma placa apenas 

com uma seta, cuja ponta cumpre o significado de apontar uma direção. Patterson contrasta essa atribuição de 

sentido com a afirmação de outro intérprete que defende que não é a ponta da seta que indica a direção, mas a 

sua base. Fish não poderia falar que esse intérprete está errado, mas apenas que ele assumiu outras premissas 

interpretativas (PATTERSON, Dennis. The Poverty of Interpretive Universalism: Toward the Reconstruction 

of Legal Theory. Texas Law Review, v. 72, 1993, p. 49).  
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pessoas enxergam nessa placa uma razão para trafegarem em uma das faixas da estrada num 

sentido, e pelo sentido inverso na outra faixa.  E é melhor o intérprete fisheano perceber isso 

antes de bater o carro.  

O sentido da crítica de Patterson a Fish, portanto, é fazer perceber que é a ação, 

os usos, enfim, a prática, a chave para a compreensão dos sentidos de um texto162, e não a 

ideia de comunidade interpretativa sugerida por Fish que, no fundo, não consegue explicar 

como leitores divergem racionalmente entre si. A sua explicação leva à conclusão de que 

diante de um conflito de interpretações, nada mais podemos fazer senão apelar às 

preferências: prefiro este molde interpretativo àquele, gosto mais daquela interpretação do 

que aquela, e isso não é uma explicação plausível da atividade interpretativa levada a efeito 

pelos juristas. Isso, no fundo, é apenas uma forma de ratificar uma lição wittgensteiniana 

pelo exemplo da teoria de Fish: o que esse autor sugere é que, como todo ato de compreensão 

é uma interpretação, então toda interpretação também é uma interpretação, e assim 

infinitamente. Essa substituição de palavras por outras palavras para dizer a mesma coisa 

não consegue explicar como compreendemos algo, tampouco como divergimos163.  

Desta forma, Patterson não só identifica uma postura antirrealista no 

interpretativismos de Fish, como rejeita a sua ideia de comunidade interpretativa como uma 

explicação satisfatória da atividade interpretativa dos juristas. Contudo, a empreitada de 

Patterson contra o interpretativismo continua. A sua crítica, assim, se volta a outro 

interpretativista de renome no contexto da teoria analítica: Ronald Dworkin.  

 

2.2.2. O realismo no interpretativismo de Ronald Dworkin.  

 

Entendo que Dworkin seja o principal adversário de Patterson. Embora o autor 

de Law and Truth dirija suas baterias contra o interpretativismo de uma forma geral, é na 

formulação de Dworkin que ele encontra um adversário mais robusto e com uma proposta 

teórica poderosa para a discussão da racionalidade do agir do jurista quando esses se engajam 

em uma atividade interpretativa. Patterson, evidentemente, não tece esses elogios à proposta 

dworkiniana, tampouco elege Dworkin como o seu principal adversário, entretanto, defendo 

que essa seja uma leitura plausível da obra desses dois autores que, apesar das duras críticas 

                                                           
162 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 113.  
163 PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, p. 245.   
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de Patterson, possuem mais pontos de convergência do que o contrário, como pretendo 

demonstrar ao longo do capítulo 3 (especialmente na seção 3.1).  

Nesse momento, porém, irei me concentrar em expor a leitura que Patterson faz 

do pensamento de Dworkin, o qual se concentra na parte de sua obra voltada sobretudo à 

teoria do direito, especialmente na sua defesa do interpretativismo em sua obra Law’s 

Empire, de 1986. As obras mais maduras de Dworkin (Justice in Robes, 2006 e Justice for 

Hedgehogs, 2011), nas quais o autor desenvolve uma outra etapa de sua teoria do direito 

mais voltada à filosofia moral e política164, são posteriores a Law and Truth e não são 

diretamente enfrentadas em sua produção acadêmica posterior. Em recente artigo165, por 

exemplo, Patterson volta a enfrentar o interpretativismo dworkiniano sob o enfoque dos 

desacordos teóricos sem, contudo, fazer citação ou menção a essas obras mais recentes.  

A crítica que Patterson vai apresentar à teoria dworkiniana parte da seguinte 

constatação: de seu primeiro ataque ao positivismo à formulação robusta do 

interpretativismos em Law’s Empire, Dworkin nunca mudou a sua resposta quanto à como 

especificar os critérios que tornam uma proposição jurídica verdadeira: identificando os 

princípios que melhor explicam os propósitos e a estrutura do direito166. Esses princípios, 

por sua vez, seriam obtidos através da postura interpretativa do participante da prática 

jurídica, uma postura pela qual ele compreenda o seu sentido, o seu point, reconhecendo 

assim quais seriam as exigências desse sentido para a prática167.   

Patterson compreende que essa resposta epistemolólgica de Dworkin lhe 

compromete com uma visão segundo a qual a interpretação, na prática jurídica, é: (i) uma 

atividade necessária para a compreensão da prática jurídica e (ii) que esse processo de 

interpretação é individual, a partir de uma postura crítico-reflexiva do intérprete em relação 

à prática. Antes, porém, de chegar aos argumentos de sua crítica, julgo ser importante expor 

como Patterson lê a teoria de Dworkin.  

 

 

                                                           
164 Cf. REIS, Luciana Silva. Direito e Método: A contribuição de Ronald Dworkin. [Dissertação de 

Mestrado]. Universidade de São Paulo, 2013, pp. 100-113.  
165 PATTERSON, Dennis. Theoretical Disagreement, Legal Positivism and Interpretation. Ratio Juris. Vol. 

31. N. 3. September, 2018, 260-75.  
166 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 75.  
167 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2014, 56-8.  
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O interpretativismo de Dworkin aos olhos de Patterson. 

Saindo das narrativas mais tradicionais168, Patterson atribui a dois ensaios de 

Dworkin as bases de sua crítica ao positivismo: “Judicial Discretion”169, publicado em 1963 

(antes, portanto, de seu “The Model of Rules I”) e “Hard Cases”170, publicado em 1975 (e 

posteriormente incorporado em Taking Rights Seriously). No primeiro artigo, Dworkin já 

apresenta a sua distinção entre regras e princípios (e políticas), como parâmetros de 

justificação de decisões judiciais, enquanto no segundo o autor avança a sua “tese da resposta 

correta”, pela qual mesmo em casos difíceis as partes teriam o direito de vencer por uma 

questão de princípio, e não pela discricionariedade judicial.  

Segundo Dworkin, os casos difíceis forçam os juristas a desenvolverem a 

identificação de princípios morais que provejam a justificação da decisão do caso difícil, o 

que só é encontrado quando o princípio mencionado se mostra consistente com as decisões 

passadas e com as decisões que essas mesmas instituições são destinadar a proferir. Essa 

justificação começa, portanto, na identificação do princípio que melhor justifica a decisão 

para o caso difícil, mas que também se adequa ao direito como um todo171. E, diz Patterson, 

essa compreensão de Dworkin sobre justificação de uma decisão judicial (e do direito) 

jamais se alterou em sua obra172.   

É com a publicação de Law’s Empire, contudo, que Dworkin expressa com mais 

profundidade a proposta que desenhou nos artigos em questão. Nessa obra, o autor defende 

que a teoria do direito deve colocar a teoria política no centro da atividade jurisdicional, de 

modo que cada decisão judicial pudesse ser justificada à luz de sua adequação e coerência 

aos valores morais que dão sentido ao direito como um todo. Diz Patterson, portanto, que 

em sua caracterização da justificação, Dworkin insiste que, adequadamente compreendida, 

a justificação de uma decisão judicial não se resume àquilo que os juristas ordinariamente 

pensam que fazem, como por exemplo compreender o sendo ordinário das letras da lei ou 

de um contrato, mas também em identificar e justificar os princípios morais que permeiam 

                                                           
168 Como, por exemplo, a que desenvolvi ao longo do capítulo 1 ao abordar a crítica de Dworkin ao positivismo 

hartiano.  
169 DWORKIN, Ronald. Judicial Discretion. J. Phil. V. 60, 1963, p. 624.  
170 DWORKIN, Ronald. Hard Cases. Harvard Law Review. V. 88, 1975, p. 88.  
171 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 129-32.  
172 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 76-8.  
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a própria lei, e que cumprem um papel de atribuição de valor de verdade em relação às 

próprias proposições jurídicas173:  

 

 “Em sua resposta para a questão “o que significa dizer que uma proposição 

jurídica é verdadeira?”, Dworkin responde que uma proposição jurídica só 

é verdadeira se puder ser justificada por uma teoria política que identifique 

o princípio que coloque a prática jurídica em sua melhor luz. Isso é, uma 

proposição jurídica só é verdadeira porque a melhor justificação política a 

torna verdadeira. É claro, contudo, que um juiz pode não saber se a teoria 

política que ele defende é a melhor teoria política, levando-se todas as 

coisas em consideração. Porém, diz Dworkin, isso não é suficiente para 

negarmos que, em princípio, há uma justificação política para o direito que 

se coloca acima de todas.”174 

 

Desta forma, muito embora Patterson reconheça que  as críticas de Dworkin 

tenham sido substanciais para a demonstração da falha das teorias positivistas em explicar 

os desacordos entre os juristas e a racionalidade de seu agir175,  o mesmo autor compreende 

que Dworkin compartilha com o positivismo a premissa de que o debate sobre a natureza do 

direito é uma disputa sobre “qual a correta percepção sobre o verdadeiro fundamento do 

direito”176, e que essa premissa é alcançada por Dworkin a partir de um viés 

representacionista da linguagem, situado no lado “realista”: com ela, Dworkin defende que 

os valores morais podem ser acessados e compreendidos independentemente da prática, dos 

nossos usos ou convenções de sentido, através da postura interpretativa em relação à prática, 

que no fundo é uma reflexão de filosofia moral e política sobre as exigências que o point da 

prática demandam, e que esse tipo de justificação possui uma função criterial de tornar 

verdadeira uma dada proposição jurídica.  

                                                           
173 O sentido que a leitura de Patterson à teoria de Dworkin dá ao termo proposição jurídica é o que o autor 

emprega em seu “Law’s Empire”: “Chamemos de proposições jurídicas todas as diversas afirmações e 

alegações que as pessoas fazem sobre aquilo que a lei lhes permite, proíbe ou autoriza.” (DWORKIN, Ronald. 

O Império do Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 6).  
174 Tradução livre de : “In answer to the question ‘what does it mean to say that a proposition of law is true?’, 

Dworkin replies that a proposition of law is true only to the extent that it can be justifified by resort to a political 

theory that identifies a principle that puts legal practice in its best light. In other words, a proposition of law is 

true because the best political justification makes it so. Of course, a judge may not be in a position to know 

wheter or not the political theory she advances in support of her decision is the best political theory, all things 

considered. But this, Dworkin maintains, cannot warrant denying the existence, in principle, of one political 

justification, standing above all others” (PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 

1996, p. 79) 
175 PATTERSON, Dennis. Theoretical Disagreement, Legal Positivism and Interpretation. Ratio Juris. Vol. 

31. N. 3. September, 2018, 274-5. 
176 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 19.  
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A parte final do trecho acima citado, porém, revela para Patterson um dos pontos 

críticos da teoria dworkiniana: a racionalidade político-moral do processo interpretativo na 

prática jurídica. O argumento de Dworkin sustenta que há um valor político-moral que 

fundamenta o direito, ainda que um jurista – no seu ato de decidir – não possa demonstrar 

que aquele princípio é o melhor valor possível, que representa a melhor teoria política 

possível. É pela interpretação que o jurista, portanto, identifica um sentido político-moral 

para a prática jurídica, e é sobre esse ponto que a exposição de Patterson passa a se ater.  

O interpretativismo dworkiniano atribui à interpretação um papel construtivo, 

passando o direito a ser compreendido como uma prática interpretativa, que Dworkin passa 

a ilustrar por aquela que ficou conhecida como a sua imagem do direito: a cortesia. Imagine-

se que em uma dada comunidade, as pessoas tenham um conjunto de regras que lhes exijam 

a cortesia de “tirar o chapéu” na presença de um nobre. No início, as pessoas simplesmente 

cumpriam a regra de maneira irrefletida, até que gradualmente passam a desenvolver um 

senso reflexivo em relação a essa cortesia: ela existe em função de um propósito (point). 

Uma vez que os membros dessa comunidade percebam que há um propósito para essa 

cortesia, eles descobrem que nem sempre concordam com as exigências desse propósito em 

um dado contexto. Eles passam, assim, a discordar sobre o propósito da prática e suas 

exigências.  

Segundo Dworkin, esse é o processo interpretativo que leva à transformação da 

prática social, no caso, a prática da cortesia177, que ocorre em distintas etapas: a primeira, 

chamada de “pré-interpretativa”, diz respeito à situação na qual as regras da prática são 

identificadas pelo praticante, sem a tomada de uma postura reflexiva: ele age mecanicamente 

em relação às exigências dessas regras; a segunda, a fase “interpretativa”, refere-se à situação 

em que o praticante compreende as regras à luz de uma justificação geral, ele enxerga o 

propósito daquela prática; por fim, a terceira etapa, “pós-interpretativa” ou “reformadora”, 

consiste na postura crítico-reflexiva do intérprete em relação ao propósito da prática, 

ajustando assim as exigências da mesma à forma como esse mesmo propósito é melhor 

compreendido à luz de seu valor político-moral178.   

Assim, aos olhos de Patterson a teoria da interpretação dworkiniana entende que 

para a compreensão de uma dada prática, deve o praticante tomar uma postura de intérprete 

                                                           
177 Idem, p. 80.  
178 Idem, p. 84-5.  
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em relação à mesma, a fim de responder à seguinte questão: “o que essa prática realmente 

requer”? Essa resposta, porém, não se dá na teoria dworkiniana por uma concordância 

intersubjetiva de várias interpretações. Ela não é um consenso de interpretações. A resposta 

se dá por uma justificação interna que compreenda na própria linguagem do valor político-

moral defendido como “propósito” da prática, o que é feito pelo discurso de justificação do 

intérprete. Em última instância, portanto, é o individual por meio de uma linguagem 

filosófico-moral que responde à pergunta “o que a prática realmente requer”. Esse é o ponto 

de partida para a crítica de Patterson ao interpretativismo de Dworkin179.  

 

A crítica de Patterson ao interpretativismo de Dworkin.  

Patterson entende que o interpretativismo dworkiniano falha em prover uma 

explicação persuasiva da atividade interpretativa levada a efeito na prática jurídica tanto em 

termos normativos quanto descritivos, em razão do seguinte fundamento: há no fundo da 

teoria dworkiniana a afirmação de que todo ato de compreensão da prática jurídica é um ato 

de interpretação, o que é um erro, na medida em que a interpretação só é chamada a atuar na 

prática jurídica quando uma dúvida verdadeira ocorre sobre a aplicação de uma regra – 

residindo aí a falha normativa do interpretativismo dworkiniano. E dessa falha, enfim, vem 

o erro de descrição: a compreensão do direito como uma “prática interpretativa” não 

descreve bem o que realmente os juristas fazem quando interpretam.     

Patterson ilustra o seu argumento com o seguinte exemplo180: Pedro transfere 

para João, por mandato outorgado em causa própria, a propriedade de um caminhão, 

recebendo por tal negócio o valor de R$ 300.000,00. Em razão da falta de pagamento do 

preço, Pedro decide revogar o mandato outorgado a João, reivindicando a propriedade do 

bem. Aos olhos do jurista, Pedro está errado em sua pretensão, pois (i) o mandato outorgado 

                                                           
179 Idem, p. 86.  
180 Adaptei o exemplo original para uma situação mais próxima de nossa legislação civil. No original, há entre 

dois particulares um contrato que preceitua o “arrendamento” de uma escavadeira pelo preço de $48,00, pelo 

prazo de dois anos, com pagamentos mensais de $1,00, havendo no final do contrato uma opção de compra do 

bem pelo preço de $1,00. Patterson argumenta que, aos olhos do jurista, esse não é um contrato de 

arrendamento, mas sim uma compra e venda com retenção de garantia mobiliária, nos termos do art. 9 do 

Código Comercial dos EUA (U.C.C.). Ou seja, o preço do bem foi pago, a sua equivalência foi adimplida no 

curso do “arrendamento”. E isso não é arrendamento, segundo o direito comercial-civil americano. Curioso 

notar, aliás, que a adaptação do exemplo era não só recomendável como necessária: aqui no Brasil, o 

arrendamento possui limitações para ser oferecido por pessoa física, cf. art. 1, § único, da Lei nº. 6.099/74:  

Art. 1º (...) 

Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado 

entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e 

que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da 

arrendatária e para uso próprio desta.  
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em causa própria é um mandato atípico, pois destina-se à alienação de um direito, 

assemelhando-se mais à compra e venda; (ii) o art. 685, do Código Civil, reveste de 

irrevogabilidade o mandato outorgado em causa própria181. Desta forma, Pedro não tem 

direito de demandar de João a propriedade do caminhão, mas sim o pagamento do preço 

(com os acréscimos vindos da mora).  

Nesse exemplo não se tem uma “interpretação” da situação entre Pedro e João, 

mas apenas a compreensão do funcionamento das regras do direito civil brasileiro. Não é 

necessária uma atitude interpretativa que faça compreender o “propósito” político da prática 

jurídica para entender a ilicitude da pretensão de Pedro em revogar o mandato para 

reivindicar o bem que alienou, mas sim a compreensão do que seja “contrato”, “mandato 

outorgado em causa própria” e “compra e venda” na prática jurídica brasileira.  

Com isso, Patterson quer enfrentar a proposição dworkiniana de que casos fáceis 

são casos em que há uma convergência interpretativa, proposições tão cotidianas como “eu 

tenho o dever jurídico de pagar minhas contas” que não notamos a estrutura interpretativa 

que antecede essa compreensão182. Para Patterson, entendemos essas proposições porque 

compreendemos os usos que constituem o sentido dessas proposições: compreendemos as 

regras da prática jurídica, e manifestamos essa compreensão por meio de certos tipos de 

argumentos. No exemplo de Pedro e João, usei um argumento textual e doutrinário para 

mostrar que é verdadeira a proposição “Pedro não tem o direito de reivindicar de João o 

caminhão que lhe transferiu por mandato em causa própria”. Não foi necessário interpretar 

e encontrar um valor político para eu compreender e manifestar a gramática que embasa o 

meu discurso, o que evidentemente não me impede de ter uma concepção política ou moral 

sobre essas mesmas regras cuja compreensão exarei pelas formas de argumentação. A 

diferenças desses discursos, diz Patterson, é que o primeiro são proposições de direito, a 

segunda sobre direito183.  

É claro, porém, que os argumentos podem conflitar. Voltando ao exemplo, 

podemos supor que Pedro não intencionava alienar permanentemente o caminhão a João (e 

esse sabia dessa intenção de Pedro), mas sim capitalizar com o cedimento temporário do 

                                                           
181 Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem 

se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo 

transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 
182 Dworkin diz, por exemplo: “uma lei que limite os depósitos bancários não é obscura para nós, mas poderia 

tê-lo sido em uma comunidade keynesiana de bandos de piratas” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 

3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 422).  
183 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, 147.  
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bem a João que poderia, por exemplo, trabalhar com o caminhão. Entretanto, no curso da 

relação, as partes perderam a confiança entre si, pois Pedro não cedeu ao pedido de João 

para que reduzisse o preço deste ‘empréstimo’ do caminhão mesmo diante de um problema 

mecânico do veículo. Diante disso, Pedro revogou o mandato e reivindicou o bem de João. 

E agora, a pretensão de Pedro é lícita? Esses novos fatos modificam a sua compreensão 

perante a gramática jurídica, pois um outro argumento se evidencia: a boa-fé, um elemento 

fundante das relações contratuais em nosso direito civil. Se João sabia que a intenção de 

Pedro jamais era alienar o veículo, mas usá-lo temporariamente mediante o pagamento de 

um dado preço, ele pode usar oportunamente a irrevogabilidade do mandato em causa 

própria para não devolver o caminhão? Se compreendermos a boa-fé como ela é usada na 

prática jurídica brasileira e nos negócios em geral, não, pois dela depreendemos em geral 

que não podemos ser contraditórios em nossas condutas: se Pedro sabia da intenção de João 

(ceder temporariamente) e fechou o negócio, ele não pode, por conveniência, alegar ter feito 

outro negócio (alienação definitiva). Por outro lado, a irrevogabilidade do mandato em causa 

própria é positivada pelo art. 685, do Código Civil, além de ser próprio da natureza desse 

atípico mandato a translatividade de um bem.   

Enfim, para além da mensagem de que jamais devemos fazer um negócio de R$ 

300.000,00 sem consultar um advogado, temos nessa hipotética situação um conflito de 

argumentos textual e doutrinário com outros de conteúdo também textual184 e ético. Para 

Patterson, é nesse momento que a atividade interpretativa tem o seu lugar. O que o autor 

entende estar fundamentalmente equivocado na teoria dworkiniana, portanto, é esse viés 

“individual” e “perene” da interpretação sob um prisma político-moral, pelo qual o jurista 

só compreende o direito por meio de, ele, o intérprete, afirmar um valor para a prática para, 

daí então, compreender as suas exigências. O exemplo acima mostra que o caminho é 

inverso: manifestamos a compreensão das regras jurídicas pelos usos convencionais da 

prática (no caso do direito, as formas de argumentação), e só somos chamados a interpretar 

essas regras quando elas se mostram conflitivas, quando temos respostas diferentes 

derivadas do uso em acordo com a gramática do direito.    

Assim, pela mesma razão que seguir uma regra (a compreensão do direito) é um 

ato intersubjetivo por natureza, a interpretação também o é: pela própria normatividade que 

                                                           
184 Afinal, a boa-fé também está positivada no Código Civil, cf. previsão do art. 422, CC: Art. 422. Os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. 
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se visa atribuir ao processo de interpretação, ela não pode ocorrer fora da intersubjetividade, 

sob pena de não sabermos se estamos realmente interpretando o direito ou apenas pensando 

que estamos a fazê-lo185. A descrição da atividade interpretativa que Dworkin oferece, 

contudo, defende uma interpretação individual e contínua, uma postura que se dá fora da 

forma pela qual reconhecemos um argumento jurídico. E isso não é nem normativa quanto 

descritivamente convincente: 

 

“Em razão da interpretação ser uma atividade intelectual conduzida 

intersubjetivamente, a concepção de Dworkin do direito como uma 

conversação interpretativa privada não é nem descritiva ou 

normativamente convincente. E isso não é surpresa alguma. Por exemplo, 

quando um advogado ou juiz interpretatam uma lei, a interpretação é 

valorada de acordo com os critérios pelos quais os advogados e juízes 

compreendem essa mesma interpretação. Quando interpretamos, 

objetivamos fazer com que os outros vejam o direito como nós vemos; 

tentamos persuadi-los a ver em nossa leitura os critérios legais de 

adequação e perspicácia. O fato de não concordarmos sempre em nossos 

julgamentos ou visões, não implica não termos critérios. Significa apenas 

que existe mais de uma forma plausível de resolver uma questão de 

aplicação de regras que se revelou difícil”.186  

 

Essa postura interpretativa dworkiniana, aos olhos de Patterson, exige do 

praticante do direito uma constante interpretação a fim de compreender as exigências da 

prática, as suas regras, o que simplesmente não descreve bem a racionalidade dos juristas na 

prática, como vimos no exemplo de Pedro e João: é por meio da mútua compreensão que 

divergimos, é por entendermos como proposições jurídicas verdadeiras são apresentadas que 

podemos distinguir de forma inteligível um conflito de argumentos. É nesse momento que 

passamos a interpretar. Para desenvolver essas concepções com a profundidade necessária, 

passo enfim a abordar a teoria pós-modernista do direito advogada por Patterson.    

  

 

                                                           
185 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 97-8.  
186 Tradução livre de: “Because interpretation is an activity of mind conducted in concert with others, 

Dworkin’s conception of law as a private, interpretive conversation with oneself has neither normative nor 

descriptive appeal. This is not surprising. For instance, when a lawyer or judge interprets a statute, the 

interpretation is evaluated in accordance with criteria to which the lawyer or judge appeals in urging the 

interpretation. When we interpret, we attempt to get others to see law as we do; we try to persuade them that 

our reading meets legal measures of adequacy and perspicuity. The fact that we do not always agree in our 

judgments, and sometimes see things differently, does not mean that we have no standards. It means only that 

there is more than one plausible way to resolve difficult questions of rule application.”  (Idem, p. 98.)   
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2.2.3. Formas de argumentação e verdade: a teoria pós-modernista de Dennis 

Patterson.  

 

Ao longo deste capítulo foi demonstrado como Patterson caracteriza em seus 

diversos opositores variações de respostas à pergunta “como saber se uma proposição 

jurídica é verdadeira?” em torno de um mesmo debate filosófico: a disputa entre realistas e 

antirrealistas. Ou seja, segundo a caracterização do debate por Patterson, a sua intenção em 

“Law and Truth” consistiu substancialmente187 em saber se, como Dworkin defende, as 

proposições jurídicas são verdadeiras em razão de serem consistentes com princípios morais 

que mostram o direito em sua “melhor luz”? Ou se, como Fish defende, são verdadeiras em 

razão da convenção de uma dada comunidade interpretativa?188  

Nesse item irei me concentrar na resposta que Patterson oferece como uma 

“saída” do debate realismo/antirrealismo, o que o autor faz a partir da compreensão dos 

fundamentos filosóficos trabalhados na seção 2.1 acima, vale dizer, a partir de uma filosofia 

antirepresentacionista.  

Como já mencionado, o argumento central de Patterson sustenta que o valor de 

verdade de uma proposição jurídica não é verificado por critérios independentes da prática 

jurídica (o que ele entende ser sugerido por Dworkin) ou por convenções de sentido (Fish), 

mas sim pela demonstração de competência linguística pelo participante de uma dada prática 

jurídica, o que significa a demonstração desta proposição por meio do uso da gramática dessa 

prática, as formas de argumentação. Antes de ir além, porém, é necessário citar a fonte do 

insight de Patterson quanto ao papel gramático que os argumentos cumprem na prática 

jurídica: a teoria dos modais argumentativos do constitucionalista norte-americano Philip 

Bobbit.  

O ponto de partida para Bobbit é uma posição crítica a um longo debate havido 

no constitucionalismo norte-americano em torno da revisão judicial-constitucional (judicial 

review), isso é, sobre a legitimidade ou constitucionalidade de atribuição de um poder revisor 

à Suprema Corte sobre os termos da própria Constituição, questão sobre a qual distintas 

teorias (orginalistas, textualistas, prudencialistas etc.) debatem os critérios de legitimação 

                                                           
187 Digo substancialmente pois, como visto, Patterson dialoga com outras correntes em torno dessa mesma 

pergunta. Não obstante, entendo que interpretativismo é o adversário de destaque na obra de Patterson, daí a 

ênfase que dou às respostas de Fish e Dworkin.  
188 PATTERSON, Dennis. On Rhetoric and Truth. Ratio Juris. Vol. 13 No. 2 June 2000, 216-218. 
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que viriam “de fora” dos critérios convencionais de argumentação jurídico-constitucional.  

Segundo Bobbit, esse debate em torno da legitimação do judicial review é um debate falso, 

pois a questão da verdade de uma proposição jurídica em matéria constitucional é 

demonstrada, ao fim, pelos modais argumentativos convencionados na prática constitucional 

norte-americana.  

Ou seja, Bobbit defende que tanto um originalista quanto um textualista só 

apresentam uma defesa de suas propostas de legitimação quando conseguem traduzir suas 

proposições em formas de argumentos admitidas na prática do direito constitucional que, no 

caso americano, são as seguintes: (1) histórica – fundada na intenção do legislador 

constitucional, originário ou reformador; (2) textual – fundada no senso comum das palavras 

do texto da Constituição, como elas seriam compreendidas por qualquer homem médio; (3) 

Estrutural – inferência de regras a partir das relações estruturais criadas pela Constituição; 

(4) Doutrinária – inferência de regras a partir dos precedentes da Suprema Corte norte-

americana; (5) Ética – derivação de regras a partir dos compromissos morais americanos e 

que são refletidos na Constituição e (6) Prudencial – cálculo de custos e benefícios 

consequencias da adoção de uma dada regra189.  

Essas formas de argumentação, diz Bobbit, não são proposições sobre o mundo, 

elas não fornecem uma explicação causal sobre como o mundo é, mas sim sobre como 

atribuímos significado e apresentamos como verdade determinadas proposições, o que 

evidentemente não impede que um jurista, ou qualquer outro indivíduo, faça uma avaliação 

política, moral, econômica etc., dessas mesmas proposições. A diferença entre uma e outra 

forma de explicação, na visão de Bobbit, está na compreensão do ponto de vista interno e 

normativo do direito, no caso da justificação de proposições pelas formas de argumentos, 

enquanto aas explicações políticas, morais etc., são avaliações causais que visam identificar 

como o direito “é” no mundo190.    

A contribuição de Bobbit sobre a natureza da argumentação no direito 

constitucional norte-americano (que acabou se encaminhando, como visto, para uma 

investigação teórica sobre a natureza da argumentação jurídica), é acolhida e adotada por 

Patterson na sua própria formulação à resposta “o que significa dizer que uma proposição 

jurídica é verdadeira?”. Entretanto, a resposta que Bobbit dá a uma inevitável questão – 

                                                           
189 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 136-7.  
190 Idem, 133-5.  
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como resolver conflitos argumentativos – é o ponto de divergência entre os autores: o 

constitucionalista argumenta que, na medida em que as formas de argumentação já mostram 

a verdade de suas proposições, não há uma “metaverdade”, um critério da linguagem jurídica 

que possa ser apontado pelo jurista como atribuidor de valor de verdade, nas hipóteses em 

que as formas de argumentação conflitam, indicando soluções distintas para um mesmo caso 

sob julgamento.  

Nessas situações, Bobbit defende que o jurista só pode “apelar para a sua própria 

consciência”, aduzindo assim uma justificação político-moral para uma dado conflito 

argumentativo, tratando o mesmo como um conflito de incomensuráveis191, retornando ao 

estado anterior à sua proposição dos modais argumentativos: em um conflito argumentativo, 

as teorias de legitimação sobre o judicial review, por exemplo, são critérios que o intérprete 

poderia utilizar para justificar uma decisão. Se a posição textualista ou originalista deve ser 

priorizada, porém, não é algo que possa ser racionalmente decidido: é a consciência, não a 

persuasão, que lastreia essa decisão192.  

Patterson discorda dessa caracterização da racionalidade do conflito 

argumentativo oferecida por Bobbit, justamente por ela traduzir o desacordo de argumentos 

não como um estágio de deliberação racional entre juristas, mas em última instância uma 

situação na qual a preferência por um dado argumento, um recurso para a consciência, tem 

a sua prevalência. A resposta de Patterson para a solução de desacordos argumentativos será 

apresentada na seção 2.3, que finda esse capítulo. Antes, irei me deter na teoria do direito 

pós-modernista de Patterson em seu enfoque epistemológico, que e, boa parte se apropria 

das bases teóricas avançadas por Bobbit com a sua compreensão sobre o papel que os 

argumentos desempenham na prática jurídica.  

 

Uma teoria do direito pós-modernista.  

Em 1974, Brian Weber, 32 anos, branco, assistente de laboratório em uma das 

plantas fabris da Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, empresa norte-americana, 

entendeu ter sofrido discriminação racial em razão de sua empregadora ter adotado uma 

política de treinamento corporativo na qual reservava 50% das vagas deste treinamento a 

empregados negros em cargos inferiores. Weber entendia que estava sendo discriminado 

                                                           
191 BOBBIT, Phillip. Constitutional Interpretation. Blackwell, 1991, p. 177 
192 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 144-5.  
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racialmente na medida em que a seção 703, alíneas (a) e (d), do Título VII da Lei dos Direitos 

Civis (Civil Rights Act)193, vedava a adoção de práticas trabalhistas raciais, como por 

exemplo a adoção de medidas que oferecessem ganhos ou privilégios trabalhistas tendo por 

critério uma discriminação racial. Por essa razão, Weber ajuizou uma ação contra a sua 

empregadora, objetivando o seu direito de participação no programa desta em condições 

iguais, sem a discriminação racial supostamente praticada.   

O caso, que ficou registrado como United Steel Workers of America v. Weber194, 

chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos da América após as instâncias inferiores terem 

dado ganho de causa a Weber, isso é, reconhecido a sua alegação de discriminação racial.  

Textualmente, nenhum dos justices da Suprema Corte divergiam quanto à 

vedação de atos de discriminação racial no âmbito das práticas trabalhistas por força da seção 

703, alíneas (a) e (d), do Título VII da Lei dos Direitos Civis. Entretanto, eles divergiram 

significativamente para saber se a ação da empregadora de Weber era em si um ato de 

discriminação, pois outros argumentos lhe conduziam a distintas compreensões.  

O voto da maioria195, conduzido pelo juiz Brennan, argumentou em síntese que, 

historicamente, a promulgação da Lei dos Direitos Civis tinha justamente por objetivo 

melhorar a condição da população negra na economia norte-americana, promovendo a sua 

inserção em postos de trabalho ou melhorando as suas posições. Compreender o texto da 

seção 703 e a própria Lei dos Direitos Civis como instrumentos de vedação de atos que 

objetivam equilibrar por critérios raciais as ofertas de trabalho, favorecendo a etnia que está 

em uma situação pior conforme a compreensão dos legisladores, implica em não 

compreender a Lei dos Direitos Civis, posto que o objetivo legislativo com a mesma era: (i) 

                                                           
193 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 64:  

   

Sections 703(a): “It shall be an unlawful employment practice for an employer – (1) to fail or refuse to hire or 

to discharge any individual, or otherwise to discriminate against any individual with respect to his 

compensation, terms, conditions, or privileges of employment, because of such invidual’s race, color, religion, 

sex, or national origin; or (2) to limit, segregate, or classify his employees or applicants for employment in any 

way which would deprive or tend to deprive any individual of employment opportunities or otherwise adversely 

affect his status as an employee, because of such inidivual’s race, color, religion, sex, or national origin” 

 

Section 703(d): “It shall be an unlawful employment practice for any employer, labor organization, or joint 

labor-management committee controlling apprencticeship or other training or retraining, including on-the-job 

training programs to discriminate against any individual because of his race, color, religion, sex, or national 

origin in admission to, or employment in, any program established to provide apprencticeship or other 

training.”   
194 Resumo e voto disponivel em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/443/193/. Acesso em 

15/09/2018.  
195 As passagens argumentativas dos votos do caso Weber estão em: PATTERSON, Dennis. Law and Truth. 

Oxford University Press, 1996, 64-68.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/443/193/
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primeiro, extinguir as práticas trabalhistas que impediam negros de alcançarem melhores 

postos de trabalho e (ii) segundo, não impor governamentalmente que particulares adotassem 

políticas afirmativas (empregadores, por exemplo). Nesse sentido, o ato da empregadora 

Kaiser não era um ato de discriminação, mas um ato de afirmação da Lei dos Direitos Civis, 

que voluntariamente atendia ao sentido da mesma por promover uma distribuição 

racialmente mais equilibrada dos postos de trabalho.  

A divergência, conduzida pelo voto do juiz Renhquist, entendeu o argumento da 

maioria, mas argumentou que, também historicamente, a ausência de uma disposição 

específica da Lei dos Direitos Civis que proveja a obrigatoriedade de ações afirmativas 

governamentais significaria, justamente, que o Congresso não quis impor nem ao governo 

nem a ninguém a adoção de políticas afirmativas, muito embora a discriminação racial fosse 

vedada. Assim, a solução textual deveria ser adotada, na medida em que historicamente não 

se vislumbrava uma intenção do legislador em adotar políticas afirmativas.   

O voto concorrente, que agregou-se a maioria porém sob outro fundamento, 

argumentou por um viés distinto: sob a forma prudencial e doutrinária (no caso dos 

americanos, pela ‘doutrina’ dos precedentes), o juiz Blackmun argumentou que a adoção da 

regra sugerida pela divergência teria como consequência negativa impedir toda e qualquer 

ação afirmativa, o que por sua vez iria atingir precedentes nos quais a Corte havia sancionado 

ações afirmativas também no âmbito trabalhista. Vedar a política da empregadora Kaiser, 

portanto, implicaria rever a autorização das políticas afirmativas exaradas pela Corte em 

casos passados.      

A Suprema Corte, por fim, reformou as decisões dos tribunais inferiores e 

considerou constitucional a adoção de políticas afirmativas por pessoas jurídicas de direito 

privado, decidindo o caso em 1979. O caso Weber é o exemplo paradigmático para a teoria 

de Patterson, contudo, não pelo seu resultado, mas sim para ilustrar a sua proposta pós-

modernista que visa descrever o que os juristas fazem com a linguagem196 para apresentarem 

a verdade de uma dada proposição jurídica.  

Em sua análise do caso, há o destaque de como as proposições feitas pelos juízes 

se constituem pelas formas de argumentação, cumprindo assim um papel gramatical: é pela 

manifestação correta do argumento que os juízes conseguem “conversar” e, como se viu, 

                                                           
196 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, 385.  
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discordar. Nenhum deles diverge quanto à argumentação textual: práticas trabalhistas 

racialmente discriminatórias são ilícitas. Porém, o que dizer de uma prática trabalhista 

encabeçada por um particular que visa promover igualdade racial nas oportunidades de 

trabalho em sua empresa? Os juízes divergiram se esse ato consiste em discriminação racial, 

mas para apresentar a veracidade de suas proposições não recorreram à investigação político-

moral das exigências de um propósito da prática jurídica – interpretados por eles mesmos – 

tampouco se resumiram a um sentido convencionado de “discriminação racial”.  

Na verdade, os juízes se valeram de três tipos de argumentação, textual, 

histórica/intencional e prudencial, para mostrar que há no caso Weber uma situação 

específica que coloca o sentido de discriminação racial em conflito: (i) por um lado, 

reconhece-se que a Lei dos Direitos Civis que veda a discriminação e visa promover a 

igualdade racial nas práticas trabalhistas; (ii) por outro, tem-se um ato particular que visa 

promover distribuição mais igualitária de postos de trabalho, mas para fazê-lo se vale de um 

critério racial, de uma discriminação racial197.  

O que Patterson quer destacar é: realmente há o conflito. É verdadeiro dizer que 

a seção 703, alíneas (a) e (d), do Título VII da Lei dos Direitos Civis proíbe a discriminação 

racial nas práticas trabalhistas porque há um argumento textual que apoia essa proposição: 

o sentido ordinário das palavras da lei lhe é coerente, na medida em que a política da 

empregadora possui um critério racial para a inclusão de trabalhadores em seu programa de 

treinamento. Por outro lado, também é verdadeiro dizer que historicamente a Lei dos Direitos 

Civis foi promulgada com o intento legislativo de melhorar as condições de trabalho para os 

negros: os registros das discussões legislativas confirmam isso, da mesma forma que 

confirmam inexistir interesse do Congresso americano em impor a adoção de políticas 

afirmativas governamentais, não havendo também previsão textual da adoção de políticas 

afirmativas privadas. Por fim, também é verdadeiro dizer que a Suprema Corte já havia 

sancionado políticas afirmativas no âmbito trabalhista em outros casos: os precedentes 

indicavam essa solução, bem assim a possibilidade de revisão desses casos na hipótese do 

caso Weber ter como solução a vedação da política afirmativa de sua empregadora.  

                                                           
197 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 66.  
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A proposta teórica de Patterson, portanto, defende que é pelo uso das formas de 

argumentação que os juristas apresentam uma proposição como sendo verdadeira, como 

sendo uma exigência de direito198. Porém, como esse papel é cumprido?  

Para responder a essa pergunta, Patterson passa a fazer uma descrição das 

relações lógicas no agir argumentativo. Para tanto, pensemos em outro exemplo: suponha-

se uma determinada proposição (“claim”) “A” que diz “a lei ‘x’ é inconstitucional”199. Ao 

questionar-se pelas razões de fato pelas quais se afirma que a lei ‘x’ é inconstitucional, busca-

se pelo fundamento (“grounds”) de referida alegação. No caso, suponha-se que o 

fundamento em questão seja o fato da lei ‘x’ estabelecer que “é proibido o ingresso de 

mulheres nos cargos públicos do município ‘y’”. Ou seja, a alegação “A” de 

inconstitucionalidade da lei ‘x’ se fundamenta no fato desta proibir que mulheres ingressem 

nos cargos públicos do município ‘y’. Isto, porém, não explica a razão jurídica que garante 

(“warrant”) a alegação “A”. Tornando ao caso, a garantia da alegação “A” é justamente o 

art. 5º, caput e I, da Constituição de 1988, que determina a igualdade de todos perante a lei, 

bem como iguala em direitos e obrigações homens e mulheres.  

Contudo, os textos constitucionais, leis e demais dispositivos normativos não são 

autoexecutáveis200, dependendo para sua aplicação de uma construção argumentativa 

admitida como correta na prática jurídica. É neste momento que as formas de argumentação 

desenvolvidas pela prática jurídica ganham destaque, pois agem como suportes (“backings”) 

para a garantia representada, no exemplo em questão, pelo texto constitucional (art. 5º, caput 

e I, CF/88) à alegação “A”.  O suporte que se destaca neste exemplo, evidentemente, é a 

forma de argumentação textual, que poderia ser reforçada também pela argumentação 

doutrinária, ambas a fim de justificar que o fundamento da alegação “A” demonstra que a 

lei ‘x’ desiguala negativamente homens e mulheres em virtude do gênero, o que é contrário 

ao texto constitucional e qualifica como verdadeira, em termos jurídicos, a alegação “A”.   

E, segundo Patterson, os suportes, as formas de argumentação, que constituem a matriz 

gramatical da prática judicial norte-americana são:  

 

                                                           
198 PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, 247-8.  
199 Adapto o exemplo de Patterson, situado no âmbito do direito norte-americano, para um caso com referências 

ao direito brasileiro, a fim de tornar mais próxima a lição do autor (exemplo original em PATTERSON, Dennis. 

Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 170-1.    
200 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public 

Policy. V. 26, p. 63.  
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1) Textual – argumentação a partir do significado ordinário/usual de um texto legal 

dotado de autoridade (constituição, lei, contrato etc.); 

2) Doutrinária – argumentação embasada na aplicação de regras geradas de 

decisões anteriores (precedentes)201; 

3) Histórica/Intencional – argumentação relativa à busca e aplicação da intenção 

originária dos legisladores ou das partes do contrato;  

4) Prudencial – argumentação calcada no sopesamento das consequências de uma 

determinada medida ou norma, a partir de uma análise de “custo-benefício”; 

5) Estrutural – argumentação embasada na inferência de regras das relações entre 

estruturas (instituições) criadas pela constituição, lei ou contrato; 

6) Ética – argumentação fundada na derivação de regras do aspecto moral 

estabelecido pela constituição ou lei202.  

 

Assim, nos termos da teoria de Patterson, uma dada proposição jurídica, que tem 

fundamento em um dado fato, é verdadeira se garantida por normas (constitucionais ou 

infraconstitucionais) que são suportadas pelas formas de argumentação admitidas na prática 

jurídica203. Essa descrição da estrutura da argumentação jurídica acaba formando uma 

espécie de “desenho” que Patterson insere graficamente em sua obra e, assim entendo, é 

visualmente esclarecedor, daí a sua reprodução204:  

 

                                                           
201 A referência que Patterson faz aqui, evidentemente, é ao stare decisis, típico do common-law norte-

americano, no qual as regras extraídas dos diversos precedentes acabam formando o direito posto aplicável a 

variada gama de situações. Não obstante, é possível fazer um paralelo com o papel que a doutrina cumpre (ou 

cumpria?) no direito brasileiro, no qual a explicação e interpretação dada pelos juristas renomados aos 

dispositivos legais, ou mesmo a determinadas situações fáticas (pareceres), acabam sendo uma forma de 

argumentação prestigiada pela prática.   
202 Desde logo, destaco que tanto em “Law and Truth” quanto nos demais artigos e obras de Patterson voltadas 

à teoria do direito não há um aprofundamento do conteúdo específico de cada forma de argumentação, ou 

mesmo do enfrentamento direto de questões problemáticas atreladas, por exemplo, ao uso da argumentação 

ética e prudencial: como a gramática jurídica “acessa” temas morais, que pressupõem uma outra gramática? 

Quaisquer consequências podem ser “calculadas” no argumento prudencial? Há, portanto, um certo laconismo 

na obra de Patterson quanto ao aprofundamento dos usos das formas de argumentação, como afirma Bakhurst 

em crítica a Patterson (BAKHURST, David. Truth, Philosophy and Legal Discourse. The University of 

Toronto Law Journal. V. 47. N. 3. 1997, pp. 397-8). Retomo e avalio esse laconismo na seção 3.3, bem como 

na “dúvida” que levanto à teoria de Patterson na seção 4.1.  
203 PATTERSON 2003, 64.  
204 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 171. Note-se, porém, que à 

época da publicação desta obra, Patterson não havia inserido nas formas de argumentação as modalidades 

“estrutural” e “ética”, o que veio a faze-lo quando da publicação do artigo “From Postmodernism to Law and 

Truth” (Harvard Journal of Law & Public Policy. V. 26, pp. 49-65, 2003, p. 63).  
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O elemento chave para a apresentação da verdade de uma proposição jurídica, 

portanto, está na sua formulação por meio de um argumento endossado pela prática jurídica. 

É claro: formas de argumentação não são um produto “da natureza”, de alguma imposição 

moral específica ou algo do gênero. Trata-se de um legado, isto é, de algo que é herdado205 

pelos juristas, pois pertencente à tradição da prática na qual se inserem. E isto quer dizer, 

afinal, que diferentes tradições jurídicas podem produzir diferentes formas de argumentação 

e, consequentemente, diferentes formas de atribuir valor de verdade uma dada proposição. 

As formas de argumentação apresentadas acima, portanto, são uma descrição dos 

instrumentos utilizados pelos juristas norte-americanos em sua prática jurídica, não sendo 

necessariamente verdade que em outros contextos da prática jurídica, como o brasileiro, tais 

formas de argumentação sejam compartilhadas.  

Isso não impede, porém, de fornecer um exemplo claro de erro gramatical. A 

demonstração da verdade de uma dada proposição jurídica, no contexto da prática jurídica 

brasileira, por meio de leituras ou comandos da Bíblia seriam inválidas ou ilegítimas206, 

independentemente de seu resultado ser correto em termos jurídicos, justamente porque a 

gramática utilizada para tanto não é aquela realmente utilizada pelos praticantes do direito 

brasileiro. Um realista poderia objetar: mas como saber se um argumento textual através dos 

                                                           
205 PATTERSON, Dennis. From Postmodernism to Law and Truth. Harvard Journal of Law & Public 

Policy. V. 26, p. 64.  
206 Patterson sugere isso em uma crítica que faz à obra de Georgia Warnke, em PATTERSON, Dennis. 

“Reviewed Work: Legitimate Differences: Interpretation in the Abortion Controversy and Other Pblic Debates 

by Georgia Warnke”. Mind. Vol. 110, No. 437 (Jan., 2001), pp. 284-288.  
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Proposição                          

(Claim) 
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(Warrant) 
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doutrinário, histórico, prudencial, 

estrutural e ético. 
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comandos bíblicos não é correspondente a um critério verdadeiro? A objeção, contudo, seria 

equivalente àquela de um aluno que insiste junto ao professor que compreendeu a regra da 

adição mas não concorda que o resultado de “2 + 2” seja “4”, mas “22”. Ainda que seja 

conceitualmente possível pensar na correção dessa resposta, o ônus da demonstração de 

como a regra da adição deve ser compreendida de um jeito que a soma de 2+2 seja 22, e não 

4, está com o aluno e não com o professor. Enquanto esse ônus não for cumprido, a resposta 

do aluno representa apenas e tão somente uma incompreensão da regra.     

Patterson não defende, contudo, que a própria modalidade argumentativa não 

possa ser criticada ou desqualificada. Isso também é uma questão – saber se uma dada 

modalidade é ou não uma boa forma de argumentação, se ela é admitida culturalmente pela 

prática jurídica, como diz Patterson. O ponto do autor, contudo, é outro: a forma pela qual o 

jurista irá se contrapor ao uso de um modal argumentativo é também por um argumento. 

Pensemos numa objeção contra o método histórico/intencional: pode-se argumentar que em 

um dado contexto o recurso a esse argumento representa a adoção de consequências 

negativas, como uma refugação econômica. Isso basicamente é uma argumentação 

prudencial, embora sob um viés econômico207.  Ou ainda que o recurso à intenção do 

legislador comporta uma agressão a um valor moral que é preservado por esse mesmo ato 

legislativo. Isso seria uma argumentação ética, e assim sucessivamente.  

E nenhum desses argumentos é verdadeiro em razão do critério a qual ele se 

refere. A forma de argumentação em si já é o meio, e não o critério, para a apresentação da 

verdade da proposição208. Sintetizando as filosofias que embasam o pensamento pós-

modernista (seção 2.1), Patterson entende, a partir de Quine, que o nosso sistema de crenças, 

aquilo que tomamos como verdade, é útil na medida em que articulamos nossos discursos 

através dessas crenças, mas nenhuma é intrinsicamente superior a outra; e, com 

Wittgenstein, que o sentido das palavras é uma função das práticas nas quais elas se inserem, 

e não uma característica do mundo “como ele é”209.  

Se, por exemplo, um dos juízes do caso Weber tivesse argumentado 

historicamente que a política afirmativa da empregadora Kaiser era inconstitucional porque 

não se verificava na história americana a discriminação de negros, isso seria um uso errado 

                                                           
207 PATTERSON, Dennis. Postmodernism. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. 2 ed. Oxford, Blackwell, 2010, p. 387-8.  
208 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 150.  
209 PATTERSON, Dennis. What is at stake in Jurisprudence? Oklahoma City University Law Review. V. 

28, n. 1, 2003, p. 180.  
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do argumento histórico, pois o sentido dos registros de discussão e da promulgação da Lei 

dos Direitos Civis dizem justamente o contrário. Assim como é um uso errado do argumento 

textual, na prática jurídica brasileira, dizer que o art. 1.814, I, do Código Civil veda a meeira 

que assassina o de cujus de receber os seus quinhões da meação; assim como é um uso errado 

da regra da adição dizer “2+2=22”. Todos esses exemplos são aplicações erradas de uma 

regra, usos equivocados de uma gramática. Patterson, nesse ponto, fala novamente com 

Wittgenstein: falar “eu sei” a regra não é o mesmo que “seguir a regra”, é apenas no ato de 

justificação que “seguimos a regra”, e essa justificação pode estar certa ou errada de acordo 

com a prática de seguir a regra. A prática da adição não soma 22 para “2+2”, a prática do 

direito das sucessões brasileira não veda a meação da meeira que mata o marido, a prática 

da história norte-americana não diz que negros não foram oprimidos210. Mas é claro, o 

realista ou o antirrealista poderia continuar exigindo justificações e mais justificações para 

o mesmo sentido da prática. Haverá um momento que, novamente com Wittgenstein, só 

poderemos dizer que “chegamos na rocha, a pá entortou e não consigo ir além: é 

simplesmente assim que ajo”211.       

O que Patterson está argumentando, portanto, é que as formas de argumento são 

a gramática pela qual nos comunicamos na prática jurídica, independentemente do fato delas 

variarem temporal e etnograficamente. A sua proposta é teórica e descritiva, no sentido de 

afirmar que é por essas formas que os juristas apresentam a verdade de suas proposições. Se 

o direito americano adota, ou não, as “formas A, B e C” ou o direito brasileiro as formas “D, 

E, F”, cabe aos próprios juristas, americanos e brasileiros, discutirem e demonstrarem suas 

razões por meio do estudo dos usos argumentativos, dos sentidos que empregamos com esses 

usos na prática jurídica. É disso, aliás, que decorre o que talvez seja a maior contribuição de 

Patterson, segundo penso e exponho na seção 3.3: há uma potencial agenda revelada pela 

sua teoria.   

E, se as formas de argumentação cumprem esse papel gramatical, Patterson 

compreende também são essas formas que fornecem a normatividade ao direito, bem como 

possibilitam a objetividade do discurdo jurídico: 

 

“A normatividade do direito – a distinção entr aplicações corretas e 

incorretas do direito – é uma questão de adequação do uso das formas de 

                                                           
210 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 174.  
211 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 118, §217. 
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argumentação. As formas de argumentação são a gramática (imanente) da 

justificação dos discursos jurídicos. A compreensão no direito é melhor 

explicada como a disposição das partes em empregar as formas de 

argumentação de forma apropriada às exigências do contexto. A 

normatividade do direito assegura a objetividade dos julgamentos. O 

significado – a base para a objetividade – se torna possível pela harmonia 

na ação e julgamentos dos participantes ao longo do tempo na prática 

jurídica. Mais importante, é em virtude do que os participantes da prática 

jurídica tem em comum que a normatividade e a objetividade se torna 

possível”212   

 

Isso leva a uma caracterização do direito, enfim, como uma prática 

argumentativa. Não essencialmente interpretativa, como defende Dworkin (o que irei 

abordar na seção 3.3), mas essencialmente argumentativa, que se manifesta e se movimenta 

pelos diálogos argumentativos entre seus praticantes213.  

Porém, como explicar os desacordos entre os juristas a partir deste prisma 

teórico? Evidentemente, não é porque se defende uma linguagem comum na prática jurídica 

referente às formas de argumentação que haverá sempre consenso entre os juristas quanto 

ao valor de verdade de um determinado discurso, isto é, quanto à correção de uma proposição 

em um dado caso concreto. Em verdade, é frequente na prática jurídica – incluindo o próprio 

exemplo paradigmático de Patterson (caso Weber) – o desacordo entre os juristas neste tipo 

de situação e, nestes casos, tem-se que a mesma ou distintas formas de argumentação estão 

em conflito normativo: os seus respectivos sentidos indicam distintas exigências de direito.  

Indicar uma gramática comum, portanto, não é suficiente para explicar o que os 

juristas fazem quando se deparam com conflitos desta própria gramática. Nesse casos, para 

explicar como nos movemos da contradição para a verdade214 é necessário uma proposta 

teórica para a solução desses desacordos gramaticais, o que Patterson oferece com os 

critérios da mínima mutilação, coerência e generalidade, os quais abordarei a seguir.   

 

                                                           
212 “The  normativity  of law  - the  distinction  between  correct  and  incorrect  applications  of law  - is  a  

matter  of the  proper use  of the forms  of legal  argument.  The forms of argument are the (immanent)  grammar  

of legal  justification.  Understanding  in  law  is  best  explained as  a  disposition  on  the  part  of individuals  

to  employ  the  forms  of argument  in  appropriate ways  as  context  requires. The normativity of law assures 

objectivity in legal judgment. Meaning  - the  basis  of  objectivity  - is  made  possible  by  the  harmony  in  

action  and judgment  of participants  in  legal  practice  over  time.  Most importantly,  it  is  in  virtue  of what 

participants  in  legal  practice  have  in  common that  normativity  and  objectivity  are  possible.” 

(PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, pp. 249-250, 

tradução livre) 
213 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 181. 
214 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 172.  
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2.3. Mínima mutilação, coerência e generalidade: o conceito de interpretação 

para Patterson e os seus critérios para a solução de desacordos 

argumentativos.   

 

Segundo Patterson, a chave para compreensão da questão dos desacordos 

argumentativos está na distinção entre o compreender e o interpretar. Como vimos, para 

Patterson a compreensão se situa no âmbito do uso das regras nas formas de argumentação 

admitidas pela própria prática jurídica. Compreender a regra é saber usar a regra, e isto é 

demonstrado pelo jurista com a performance correta da argumentação, entendendo-se assim 

como o direito funciona (understanding law215), vale dizer, compreendendo que a forma de 

argumentação é o meio pelo qual o jurista atribui sentido para a sua ação dentro da prática.  

A necessidade da interpretação surge, porém, quando o uso adequado destas 

formas de argumentação, destes suportes, se mostra conflitivo e deixa a questão jurídica em 

aberto, levando uma mesma ou distintas formas de argumentação a se oporem, cada qual 

com um conjunto de justificações que defendem uma determinada resposta como sendo a 

exigência de direito.  

É por isso que o conceito de interpretação na teoria de Patterson, postula que a 

interpretação é uma atividade de segunda ordem na prática jurídica, que precede a 

compreensão e se dá apenas nas situações em que ocorre um desacordo argumentativo, 

induzido por um fato. Nessa situação, juristas são chamados a interpretar para harmonizar a 

gramática jurídica, recompô-la a um estado na qual possa responder ao conflito 

argumentativo de forma menos agressiva aos sentidos da prática216.  

Em seus artigos mais recentes, Patterson apresenta um esclarecimento para essa 

função do “fato” na indução da necessidade de interpretação217. É uma modificação fática 

em uma dada situação que permite ao jurista enxergar novas proposições que serão 

suportadas por uma forma de argumento. Voltando à sua descrição da lógica do agir 

argumentativo (seção 2.2.3), o fundamento (ground) de uma proposição (claim) é um fato. 

É um fato que servirá de base para a proposição do jurista, que por sua vez será apresentada 

como verdadeira se for manifestada por uma das formas de argumentação admitidas em uma 

                                                           
215 PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, p. 247.  
216 Idem, p. 250 
217 PATTERSON, Dennis. Theoretical Disagreement and Interpretation. Diritto & Questioni Pubbliche. 

Volume: 16, n. 1, 2016, p. 207.  
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dada prática jurídica. São novos fatos, portanto, que levam os juristas a divergir, por verem 

nessas situações proposições jurídicas verdadeiras por serem suportadas por formas de 

argumentação. É diante desse conflito argumentativo, induzido por fatos, que os juristas 

serão chamados a interpretar.       

Em Law and Truth, Patterson não especifica critérios para a atividade 

interpretativa, o que faz apenas quando da publicação de seu artigo “Interpretation in Law”, 

em 2003. Isso, porém, não é devido a falta de coerência do autor pois as premissas lançadas 

em sua principal obra foram mantidas, de modo que os critérios218 “mínima mutilação, 

coerência e generalidade” são especificações para a sua ideia de que, diante de um conflito 

argumentativo, mostra-se mais persuasivo o argumento que menos conflita com tudo aquilo 

que consideramos como verdade na prática jurídica219. Vejamos o que Patterson entende por 

cada um deles.  

O critério da mínima mutilação implica que a interpretação avaliada não 

modifique, ou modifique ao mínimo, o atual estado das características, elementos do direito 

envolvido no conflitio argumentativo. A coerência, por sua vez, determina que a 

interpretação observe qual argumento é mais consistente com as demais características tidas 

por verdadeiras na área do direito em que se insere (por exemplo, se a questão conflituosa 

envolve matéria de direito contratual, que a interpretação proposta seja coerente com as 

regras basilares deste ramo). Por fim, o critério de generalidade implica que a interpretação 

tomada seja passível de aplicações similares em outras áreas do direito. Uma interpretação 

que respeite os critérios de mínima mutilação, coerência e generalidade, apresenta-se como 

a mais persuasiva em um conflito de formas de argumentação220.  

E tais interpretações, se adequadamente construídas pelas formas de 

argumentação admitidas pela prática, serão objetivas e verdadeiras, mas não 

necessariamente a melhor interpretação para o caso, a não ser que por “melhor” se defina o 

argumento que menos conflitar com tudo aquilo que se considera verdadeiro na prática 

jurídica. A persuasão do argumento, para Patterson, é uma questão de harmonia gramatical: 

na medida em que o argumento responder ao caso em conflito com o mínimo de agressão ao 

                                                           
218 Destaco, porém, que Patterson utiliza o termo princípio interpretativo (interpretive principle). Utilizo o 

termo “critério” em virtude da função que estes “princípios” realizam na teoria de Patterson – muito mais 

próxima de um instrumento para a atividade de interpretar do que uma “norma” – e também em virtude da 

polissemia da palavra princípio, sobretudo no âmbito da teoria do direito.  
219 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 172.  
220 PATTERSON, Dennis. Interpretation in Law. Diritto & Questioni Pubbliche, v. 4, 2004, p. 252.  
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que se tem por verdadeiro na prática, ele será mais persuasivo. Ele não será, como diria 

Dworkin, necessariamente o “melhor” argumento no sentido político-moral de uma 

exigência do propósito da prática, muito embora Patterson admita a possibilidade 

contingencial de um argumento ético entrar em disputa com outros argumentos (tendo em 

vista a compreensão da forma de argumentação ética como um componente gramatical do 

direito, cf. seção 2.2.3).   

Para demonstrar esses critérios em atuação, Patterson se vale de um ilustre 

conhecido no âmbito da teoria do direito: Riggs v. Palmer. Revisitando esse caso tratado 

inicialmente por Dworkin para demonstrar como os princípios morais exercem um força 

normativa negligenciada pela estrutura teórica do positivismo221, Patterson sustenta que o 

voto da maioria, conduzido pelo Juiz Earl, mostrou-se mais persuasivo por demonstrar que 

a sua proposição – Elmer não tem o direito de receber a herança – se mostrava menos 

conflitiva com o que se considerava por verdadeiro na prática jurídica.  

Para fazê-lo, o voto do Juiz Earl mostrou pelos critérios da mínima mutilação, 

coerência e generalidade como a forma de argumentação doutrinária222, que suportava a sua 

proposição, indicava uma solução que respeitava de modo mais geral tudo aquilo se 

considerava verdadeiro na prática, sendo portanto mais persuasiva. Patterson objetiva 

demonstrar que as razões da maioria não se limitaram a evocar um princípio moral para 

afastar a regra, mas que na verdade operou-se na fundamentação do voto do Juiz Earl um 

sofistificado uso de uma das formas de argumentação mais comuns na prática jurídica norte-

americana: o apelo às regras dos precedentes.   

O voto se inicia com a distinção entre direito e equidade, que argumenta ser uma 

distinção adotada tanto no sistema jurídico americano quanto o inglês, podendo ser as suas 

origens traçadas à tradição aristotélica, visando com isso demonstrar que, para qualquer 

homem educado nas letras jurídicas e que compreendam o papel da equidade em diversas 

                                                           
221 Em síntese, o caso Riggs v. Palmer trata de um caso julgado pela Corte de Apelações de Nova York em 

1889, no qual o órgão teve que decidir se um herdeiro nomeado no testamento de seu avô poderia herdar seus 

quinhões, considerando que ele assassinou seu avô com o objetivo de receber a herança. A divergência do 

tribunal se deu na inexistência de uma regra expressa na lei sucessória local que impedisse o herdeiro assassino 

de receber a herança. Entretanto, o voto da maioria negou ao assassino a herança, sob um fundamento ético 

que, segundo o voto do Juiz Earl, seria um fundamento do próprio direito: “ninguém pode se beneficiar da 

própria torpeza” (cf. DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

37).  
222 Lembrando, como destacado na seção 2.2.3, que a argumentação doutrinária no contexto da prática jurídica 

norte-americana se trata da compreensão das regras estabelecidas pelos precedentes judiciais, e não a 

argumentação doutrinária que usamos na prática jurídica brasileira.   
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áreas do direito, os fatos do caso Riggs deveriam causar um claro desconforto. Em seguida, 

o voto passa a demonstrar que em precedentes da área sucessória e securtitária, a máxima 

“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” é um princípio legal em sua forma mais 

geral. Com um argumento por precedentes, pela forma de argumentação doutrinária, o Juiz 

Earl apresentou como verdadeira a proposição segundo a qual permitir que Elmer receba a 

herança ofenderia essa máxima geral do direito, e que um testamento válido pode ser 

excepcionado em determinadas situações fática. Ou seja, pela forma de argumentar por 

precedentes se demonstrou que o argumento textual a favor da validade do testamento não 

era um fator que excluísse em absoluto a apreciação de sua ineficácia. Em suma, o voto da 

maioria não modificou o direito sucessório de Nova York, mas o clarificou223.    

O que essa revisitação de Riggs nos mostra? Primeiro, sob um prisma das formas 

de argumentação, é que sem a inexistência de um fato específico – o assassinato do testador 

pelo herdeiro – o argumento textual seria decisivo para garantir o direito de herança a Elmer. 

É apenas quando o fato “assinanato do testador pelo herdeiro” e os sentidos a ele atribuídos 

entram em jogo que há na prática jurídica uma disputa argumentativa. Segundo, o voto da 

maioria se apresentou como mais persuasivo pelo uso de critérios interpretativos. Pelo viés 

da mínima mutilação, o voto da maioria demonstrou que não estava atacando ou 

modificando o direito sucessório de Nova York, mas apenas aclarando o seu sentido. Pelo 

critério da coerência, o voto demonstrou que negar a herança a Elmer sob o fundamento de 

que ele não poderia se beneficiar de um ato torpe era consistente com aquilo que se considera 

verdadeiro no direito sucessório local (o que foi ratificado pelos precedentes). Por fim, o 

argumento em questão era consistente com o que se faz em outras áreas do direito, como por 

exemplo na área securitária, daí a sua generalidade224.   

Com essa caracterização da atividade interpretativa, Patterson defende que o Juiz 

Earl não tomou uma atitude interpretativa, de cunho político-moral, para compreender como 

exigência do direito a máxima “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”, mas apenas 

se utilizou, com muita eficiência, de uma forma de argumentação comum na prática jurídica 

norte-americana: a argumentação por precedentes ou doutrinária. O voto da maioria 

expressou uma compreensão do direito que, todavia, se chocava com outra expressão de 

compreensão: o argumento textual que suportava a proposição segundo a qual Elmer tinha 

                                                           
223 PATTERSON, Dennis. Theoretical Disagreement and Interpretation. Diritto & Questioni Pubbliche. 

Volume: 16, n. 1, 2016, p. 208. 
224 Idem, ibidem.  
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o direito de receber a herança. A atividade interpretativa levada a efeito nesse caso 

paradigmático consistiu, na verdade, em demonstrar como o argumento textual não era 

gramaticalmente consistente com a prática jurídica: a sua solução iria comprometer os 

sentidos que atribuímos à prática do direito em outras situações. Ele contraria aquilo que 

“consideramos como verdade”. O argumento doutrinário da maioria, por outro lado, se 

mostrou consistente em termos gramaticais com a prática jurídica, derivando daí a sua força 

persuasiva.  

  

“Direito e Verdade” em uma casca de noz.  

O caminho percorrido ao longo desse capítulo foi uma tentativa de trazer ao 

leitor uma visão geral da obra de Patterson: a sua pergunta problema, quem são e por que 

são os seus adversários, os fundamentos de sua crítica e de suas propostas – tudo isso espero 

ter ficado claro nessa altura da dissertação. Não obstante, uma breve recapitulação pode ser 

útil: vimos que a partir de uma questão – “o que significa dizer que uma proposição jurídica 

é verdadeira?” – Patterson desenvolveu uma teoria com um lado crítico e outro propositivo.  

O lado crítico da obra de Patterson consiste em caracterizar, a partir de uma 

estrutura de pensamento wittgensteiniana, o debate havido na teoria do direito entre realistas 

e antirrealistas como um pseudodebate: há nele uma compreensão equivocada sobre a 

natureza da relação linguagem-significado-verdade. É a partir desse quadro que Patterson 

consegue reunir diversos autores e teorias, que inclusive divergem entre si: todos propõem 

que a verdade de uma proposição jurídica é derivada de uma relação criterial, por algo que 

a linguagem refere como sendo o critério de verdade de um dado discurso. Patterson 

compreende que essa visão distorce a fonte normativa do direito: a prática jurídica ou, mais 

especificamente, as formas pelas quais atribuímos sentido às ações dos juristas. Sob esse 

prisma, a verdade de um discurso não se dá por um critério, mas pelo manejo correto dessas 

formas pelas quais atribuímos sentido às ações. Isso leva a teoria de Patterson ao seu lado 

propositivo.     

O lado propositivo de Law and Truth e dos trabalhos teóricos de Patterson que 

se seguiram, está na apresentação de uma resposta à questão que guia esse debate: as formas 

de argumentação empregadas na prática jurídica são meios, e não critérios, pelos quais os 

juristas apresentam uma proposição como verdadeira. As formas de argumentação, desta 

forma, cumprem um papel de gramática na prática jurídica: é por elas que os juristas falam 
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a língua do direito. E para aprender as formas de argumentação o jurista não precisa 

interpretar a prática, mas observar os sentidos dos próprios usos argumentativos: é assim que 

ele aprende a seguir a regra do direito. Juristas só interpretam a prática quando a língua do 

direito falha, isso é, quando argumentos conflitam. Nesse caso, os juristas se engajam na 

atividade interpretativa para harmonizar a gramática, recompondo-a a um estado não 

conflitivo. Para fazer isso, se valem de três critérios (mínima mutilação, coerência e 

generalidade) que identificam qual argumento é menos conflitivo com tudo que 

consideramos como verdadeiro na prática jurídica, sendo portanto mais persuasivo.   
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3. AS DUAS TESES DA TEORIA DA INTERPRETAÇÃO DE 

DENNIS PATTERSON E SEU DESAFIO AO 

INTERPRETATIVISMO.  

 

Ao longo do capítulo anterior esta dissertação se ocupou em descrever e explicar 

os fundamentos e principais elementos da teoria do direito de Dennis Patterson, utilizando 

para tanto, o quanto possível, exclusivamente as palavras do próprio autor, com o objetivo 

de traduzir fielmente o seu pensamento. Contudo, esta pesquisa não seria uma dissertação, 

mas sim uma grande resenha, se parasse por aí. Para ir adiante no propósito de averiguar as 

contribuições de Patterson para a teoria do direito contemporânea, bem assim os desafios 

que ela oferece a algumas correntes teóricas que disputam o tema da interpretação, faz-se 

necessária uma avaliação que justifique, ou ao menos pretenda justificar, as razões pelas 

quais se defende esse potencial contributivo e crítico da teoria de Patterson.  

Para tanto, irei demonstrar adiante que Patterson faz essa contribuição por meio 

de duas teses, uma de natureza epistemológica (3.1.) e outra metodológica (3.2.), bem como 

um conceito de interpretação que oferece um desafio aos distintos interpretativismos de 

Dworkin e Fish, argumentando também que a proposta teórica de Patterson sugere uma 

potencial agenda de pesquisas, residindo também nesse aspecto a sua contribuição para a 

teoria do direito contemporânea (3.3.). Por fim, analiso o problema da interpretação de casos 

claros (3.4), argumentando a partir da teoria de Patterson que em tais situações não há espaço 

para a interpretação.   

 

3.1. A tese epistemológica: a verdade de uma proposição jurídica é apresentada 

pelo uso das formas de argumentação.  

 

Patterson propõe uma tese que modifica a forma como compreendemos a relação 

linguagem-verdade no discurso jurídico, como vimos ao longo do capítulo 2, especialmente 

na seção 2.2.3. Nomeio esta tese “epistemológica” pois ela, afinal, está defendendo uma 

teoria do conhecimento e uma teoria da verdade, no contexto do direito e dos discursos 

jurídicos, que difere criticamente daquela que Patterson defende ser compartilhada pelos 

seus adversários.  
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Ainda conforme a exposição do tópico 2.2.3, com essa explicação 

epistemológica, Patterson também está desafiando a explicação da normatividade do direito 

oferecida pelos seus adversários em Law and Truth. Segundo a tese epistemológica de 

Patterson, a normatividade do direito vem das práticas linguísticas. Diferentemente de um 

realista, a normatividade não vem de um “estado de coisas” interno, acessado de forma 

independente da realidade. Diferentemente dos antirrealistas, a normatividade não vem de 

um consenso comunitário. A explicação da normatividade do direito é outra: é de nossas 

práticas linguísticas, intersubjetivas por natureza, que decorre a normatividade do direito,225 

sendo a verdade de um dado discurso o resultado da articulação correta da linguagem dessa 

prática.    

Adiante, irei testar a tese epistemológica de Patterson diante de alguns 

posicionamentos críticos, bem como conflitá-la com possíveis críticas sob um viés 

interpretativista dworkiniano.  

 

Caveats na aplicação de Wittgenstein à teoria do direito.  

Brian Bix publicou um artigo crítico em relação à profusão de teorias 

wittgensteinianas no âmbito do direito americano226: de aplicações em dogmática processual 

e criminal à teoria do direito, os conceitos do “segundo” Wittgenstein viraram uma espécie 

de “moda” para a qual o autor possui algumas críticas. Especificamente em relação à teoria 

do direito, o autor observa três delas: (i) o uso das considerações de Wittgenstein sobre 

“seguir regras” e interpretação (§§185-242, das Investigações Filosóficas) para a explicação 

da compreensão e interpretação de regras jurídicas; (ii) o uso do conceito de “jogo de 

linguagem” (§§, 7, 43 e 96, idem) para a compreensão do direito como um jogo de linguagem 

autônomo; (iii) o uso da leitura de Saul Kripke de Wittgenstein para justificar uma posição 

cética radical no direito. Irei me concentrar na exposição das duas primeiras críticas, dada a 

pertinência com a proposta teórica de Patterson.  

Bix parte de uma constatação trivial para iniciar sua crítica: Wittgenstein não 

enfrentou o problema da interpretação de regras jurídicas, seja no no contexto da prática ou 

da filosofia e teoria do direito. Nesse sentido, a filosofia de Wittgenstein trata de assuntos 

                                                           
225 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 179.  
226 BIX, Brian. Cautions and Caveats for the application of Wittgenstein to Legal Theory. Law and Social 

Justice. In: CAMPBELL, Joseph Keim et al (ed.). Law and Social Justice. MIT Press, 2005, pp. 217-229.   
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para os quais há grande consenso após um certo ‘treinamento’, tais como operações 

matemáticas simples e a identificação de uma cor. Esse consenso, porém, não se verifica no 

direito: trata-se de uma prática caracterizada pela falta de consenso, de modo que a 

preocupação dos filósofos e teóricos do direito não tem sido em explicar o acordo, mas como 

resolver os desacordos. A explicação de Wittgensteins sobre como compreendemos e 

seguimos regras nesses casos banais (regra de adição, identificação da cor vermelha), aos 

olhos de Bix, simplesmente não possuem nenhuma aplicação direta para o direito, além de 

ser misterioso nas Investigações Filosóficas – e controverso entre os seus comentadores – 

como saímos das explicações de Wittgenstein sobre como seguir uma regra para uma 

resposta clara sobre a natureza da linguagem e da teoria do conhecimento227.  

Já sobre os jogos de linguagem, Bix argumenta que as teorias do direito 

“coaptam” a ideia wittgensteiniana para dizer, basicamente, que o significado é o uso e que 

a maioria dos problemas filosóficos irão se dissolver quando as práticas linguísticas forem 

compreendidas como meras regras de um jogo, ao invés de se referirem a profundas verdades 

metafísicas ou ontológicas. Contudo, Bix destaca que um jogo de linguagem 

wittgensteiniano pressupõe uma autonomia linguística do mesmo, uma ideia que encontra 

divergência mesmo no âmbito da filosofia da linguagem (citando para tanto as teorias 

linguísticas dos tipos naturais - natural kinds); além disso, a proposta wittgensteiniana coloca 

a filosofia com um papel de esclarecimento do que se faz, não sobre o que deve ser feito. 

Isso implica, para Bix, que a filosofia de Wittgenstein não se presta a justificar quais 

argumentos podem ou não ser levados a uma corte228.  

Bix sugere, assim, uma certa trivialidade no pensamento de Wittgenstein e, de 

um modo geral, a necessidade de mais argumentação para se demonstrar como a sua filosofia 

da linguagem pode significar alguma coisa realmente útil para os problemas do direito. 

Contudo, entendo que Bix não tenha compreendido o propósito e a profundidade das lições 

de Wittgenstein.  

Um passo certeiro para errar a compreensão de Wittgenstein é tratar as suas 

Investigações Filosóficas como um manual de respostas, especialmente para o direito e a sua 

teoria. Como destaca Murilo Seabra sobre as Investigações Filosóficas de Wittgenstein, essa 

obra pode ser entendida como um manual para se pensar filosoficamente, a partir da 

                                                           
227 Idem, p. 219-221.  
228 Idem, p. 221-3.  
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percepção de questões ligadas a como usamos a linguagem para compreender e interagir em 

distintas ocasiões, mas não sobre o que devemos fazer ou compreender nessas situações. 

Essa tarefa cabe aos praticantes, àqueles que estão inseridos nas diversas formas de vida, nos 

distintos jogos de linguagem. As Investigações Filosóficas, assim, tem o intuito de ser como 

o professor que ensina caligrafia conduzindo a mão do aluno até que esse, após uma incursão 

e treino, apreeende as regras básicas de sua língua e está alfabetizado. O professor não vai 

escrever pelo aluno229.  

Nesse sentido, entendo que Patterson oferece em Law and Truth uma proposta 

para pensarmos nos conceitos wittgensteinianos como pontos de partida, como premissas do 

raciocínio jurídico. As considerações que Patterson adota sobre “seguir regras” quer chamar 

atenção para como falamos no meio jurídico, antes mesmo de se peguntar sobre a 

“efetividade concreta” deste modo de falar: é pelas formas de argumentação que 

reconhecemos ou não um discurso como jurídico, e é pelos usos argumentativos que iremos 

verificar a correção do manejo desse argumento.  

Cabe ao jurista descobrir, pensar os critérios da prática a partir do que lhe está 

posto: compreender os seus sentidos para poder falar e agir com sentido também. Com isso 

quer-se dizer que a teoria de Patterson não está “repetindo” Wittgenstein, fazendo assim uma 

interpretação deste autor para o direito (uma repetição de suas palavras para dizer a mesma 

coisa). O que a teoria de Patterson está sugerindo é que pensemos por nós mesmos, olhemos 

para as formas de argumentação como a gramática pela qual mostramos que “estamos 

seguindo as regras”. Mas falar que a regra está sendo seguida não é o mesmo que seguir a 

regra230. Usar a gramática das formas de argumento não consiste em “reproduzir um 

formulário” e dizer “aqui está um argumento”. Apenas no uso da regra eu posso verificar o 

cumprimento da regra. Apenas no uso do argumento eu verifico a correção do argumento.  

A crítica de Bix, contudo, olha com desconfiança para esse poder de “olhar para 

a prática e verificar critérios de correção” pois, em sua pintura da prática jurídica, ela é 

constituída basicamente por desacordos. Essa posição que sugere uma certa trivialidade no 

pensamento de Wittgenstein-Patterson para “buscarmos na prática os critérios de correção 

do discurso jurídico”, é também a posição de George Martinez, que dirige sua crítica 

                                                           
229 SEABRA, Murilo Rocha. Porque não se deve interpreter as Investigações de Wittgenstein: reflexões 

metafilosóficas contra a exegese acadêmica. [Dissertação de Mestrado]. Universidade de Brasília, 2010 
230 Falar que se segue a regra é acreditar se seguir a regra, e ambos os casos não são seguir a regra 

(WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: 

Vozes, 2014, §202).  
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diretamente à Patterson, argumentando que a sua resposta ao interpretativismo é deficiente 

justamente por não prover respostas ou critérios satisfatórios aos diversos desacordos 

verificados na prática jurídica:  

“O argumento de regressão infinita de Patterson não é convincente 

porque não fornece uma análise satisfatória da compreensão de um 

sinal ou regra. Em um esforço para levar a explicação ao fim, 

Wittgenstein e Patterson interrompem sua investigação sobre a 

noção de apreender uma regra ou sinal no ponto em que os 

problemas apenas começaram. No final, somos simplesmente 

informados por Wittgenstein e Patterson que "é assim que agimos". 

Saber agir é a essência da compreensão de um sinal. Desenvolver o 

comando de um conceito através do treinamento, no entanto, parece 

ser algo que exige mais explicação do que simplesmente "é assim 

que agimos". Tais fenômenos não parecem ser brutos e 

inexplicáveis. Assim, o argumento de Patterson não nos deixa uma 

posição melhor que a abordagem interpretativa”.231 

 

Uma teoria que visa explicar os desacordos, contudo, deve primeiramente saber 

dizer se os desacordos são ou não centrais na prática jurídica. E a resposta de Patterson para 

essa questão, como vimos ao longo do capítulo 2, é negativa: a prática só é possível porque 

temos consenso sobre questões fundamentais, porque usamos a linguagem no campo do 

direito de um modo a permitir a ação inteligível. Isso não significa negar a existência dos 

desacordos, contudo, uma tentativa de explicação do que os juristas fazem quando entram 

em desacordo não pode ser iniciada com uma ideia fora do lugar, com a percepção de que o 

central da prática jurídica seja o desacordo, quando o contrário é o que ocorre: é justamente 

em virtude dos nossos acordos linguísticos que podemos entrar em desacordo. É porque 

conseguimos traduzir proposições em argumentos jurídicos que podemos conflitar 

argumentativamente. 

A caracterização de Bix e Martinez parte dessa ideia fora do lugar para entender 

Wittgenstein, e isso é um movimento fatal: buscam encontrar no autor uma resposta para os 

desacordos do direito, quando o que ele está oferecendo é um mecanismo para 

                                                           
231 Tradução livre de: “Patterson's infinite regress argument is not compelling because it does not leave us with 

a satisfactory analysis of understanding a sign or rule. In an effort to bring explanation to an end, Wittgenstein 

and Patterson stop their investigation into the notion of grasping a rule or sign at the point where the problems 

have only been stated. In the end, we are simply told by Wittgenstein and Patterson that ‘this is how we act’. 

Knowing how to act is the essence of understanding a sign.  Developing the command of a concept through 

training, however, seems to be something that demands more explanation than simply "this is how we act.”. 

Such phenomena do not seem to be brute and inexplicable. Thus, Patterson's argument does not leave us in a 

better position than the interpretive approach”, cf. MARTINEZ, George A. Some Thoughts on Law and 

Interpretation. SMU Law Review. V. 50, n. 5, 1997, p. 1658.  
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compreendermos como estamos de acordo mesmo quando não temos as mesmas opiniões. 

O §241 das Investigações Filosóficas, que transcrevo abaixo, caracteriza essa “comunhão” 

entre homens mesmo quando divergem em suas opiniões (sobre o que é certo ou errado) 

como uma concordância sobre uma forma de vida:    

 

§241 “Assim você está dizendo, portanto, que a concordância entre os 

homens decide o que é certo e o que é errado?” – Certo e errado é que os 

homens dizem; e os homens estão concordes na linguagem. Isto não é uma 

concordância de opiniões, mas da forma de vida.232   

 

O que Patterson oferece em Law and Truth e, dessa forma, não é criticado por 

Bix ou Martinez – por não perceberem o sentido da filosofia de Wittgenstein – é que no 

direito nós temos uma concordância pela linguagem, expressa pelas formas de argumentos, 

mas que ela não significa uma concordância de opiniões. Nós podemos discordar sobre o 

manejo correto de um argumento (“o sentido ordinário daquela palavra não lhe permite usar 

o argumento textual neste sentido, mas naquele”), ou mesmo discordar da solução de um 

caso em razão do conflito de argumentos (como vimos no caso Weber, seção 2.2.3), mas em 

todos os casos discordamos pela linguagem das formas de argumentação. Esse é o grande 

consenso havido na prática jurídica que Bix e Martinez não percebem por olharem apenas 

para as divergências de opiniões que, de fato, são numerosas na prática jurídica, sem 

perceber que a inteligibilidade destas mesmas divergências só é possível em razão da 

concordância na forma de viver a própria prática jurídica.  

 

Uma possível crítica de Dworkin: Patterson é um arquimediano? 

Um dos principais adversários teóricos na obra de Dworkin é o ceticismo, 

sintetizado pelo próprio autor como a teoria que defende a tese de que é um erro filosófico 

supor que interpretações233 possam ser certas ou erradas, verdadeiras ou falsas. Esse 

destaque que Dworkin dá ao ceticismo em sua obra ocorre, principalmente, por dois fatores: 

primeiro, a tradição jurídica norte-americana possui, desde o século XIX, uma forte 

                                                           
232 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: 

Vozes, 2014, p. 123, §202.  
233 Manteve-se o termo interpretação para fins de fidelidade à citação de “O Império do Direito”. (DWORKIN, 

Ronald. O Império do Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2014, 

p. 96). Contudo, como veremos adiante, a ideia de ceticismo que Dworkin visa combater é mais ampla, 

direcionada à impossibilidade de se demonstrar a verdade de um discurso jurídico, moral, etc., com referência 

a um critério objetivo e independente de crenças ou convenções.  
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influência do ceticismo em razão das teorias realistas do direito e suas vertentes 

contemporâneas, como a análise econômica do direito e o pragmatismo jurídico, sendo 

portanto um adversário teórico concorrente ao interpretativismo de Dworkin; segundo, a 

tese cética se choca frontalmente com a “tese da resposta correta” de Dworkin: com efeito, 

se não há como averiguar se uma postulação normativa é certa ou errada, torna-se sem 

sentido questionar a possibilidade de encontrar uma resposta correta. Enfrentar o desafio 

cético é para Dworkin, portanto, uma condição necessária para que a sua própria teoria 

interpretativista seja possível.   

Em seu artigo “Objectivity and Truth: you’d better believe it”234, Dworkin 

apresentou uma substanciosa resposta contra o ceticismo de maneira geral, defendendo a sua 

proposta de realismo moral. Dentre os adversários de Dworkin nesse artigo está Richard 

Rorty e sua proposta antirepresentacionista da linguagem, a qual ele acusa ser uma proposta 

de ceticismo arquimediano235. Como vimos na seção 2.1, Rorty é um dos autores cujo 

pensamento é acolhido na proposta de teoria do direito de Patterson. Desta forma, é possível 

enxergar na crítica de Dworkin a Rorty uma possível crítica reflexa à teoria pós-modernista 

do direito de Patterson. Meu objetivo nesse tópico é expor essa possível crítica dworkiniana 

ao pensamento de Patterson, avaliando se este autor é ou não atingido pela acusação cética 

de Dworkin.  

O desafio de Dworkin ao ceticismo se justifica pela crítica ao modelo de 

“indeterminação padrão” defendida por essa postura cética, a qual deixa de distinguir a 

diferença entre indeterminação e incerteza sobre uma dada proposição valorativa. A ideia 

central desse argumento cético é que seja possível oferecer uma resposta negativa à seguinte 

questão: é necessário oferecer alguma razão positiva para defender que uma dada proposição 

valorativa é indeterminada, isso é, que é impossível determinar qual delas é verdadeira ou 

falsa? Por ser negativa a resposta a esta questão, a indeterminação seria uma “posição 

padrão” no âmbito das proposições valorativas, como nos casos da moralidade e do 

direito236.   

Para dar início a sua resposta, Dworkin inicialmente distingue duas versões dessa 

tese da indeterminação padrão: uma em “primeira pessoa”, a qual assume que a 

                                                           
234 DWORKIN, Ronald. “Objectivity and truth: you’d better believe it”.  Philosophy and Public Affairs, 

Hoboken, v. 25, p. 87-139, 1996.  
235 Idem, p. 96.  
236 DWORKIN, Ronald.  Indeterminacy and law.  In:  GUEST, Stephen; FREEMAN, Michael (Orgs.). 

Positivism today. Dartmouth: Dartmouth, 1996, p. 1.  
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indeterminação é oriunda da própria dúvida sobre a correção da proposição moral, no nível 

da experiência pessoal desse indivíduo que enfrenta a questão, a qual Dworkin chamará de 

“ceticismo interno”; e outra, em “terceira pessoa”, a qual assume que a indeterminação é a 

resposta correta para a questão moral, pois nenhuma das posições em disputa poderá 

demonstrar a verdade ou falsidade de suas posições, denominada por “ceticismo externo”. 

Uma tese cética é interna, segundo Dworkin, se pressupõe a verdade de algum 

juízo positivo valorativo237. Um julgamento moral positivo atribui um predicado moral a um 

ato ou acontecimento, sejam manifestações simples ou complexas, como aquela que 

qualifica o aborto como cruel. Um ceticismo interno, portanto, é aquele que nega a algumas 

dessas afirmações positivas pela adoção de uma outra concepção moral distinta, por 

exemplo, quando se nega a moralidade sexual convencional (que não há algo de bom ou 

ruim entre as opções de orientação sexual), ou mesmo sobre a moralidade divina. 

O cético interno, portanto, afirma a verdade sobre alguns juízos morais, embora 

negue a outros, razão pela qual esse ceticismo não pode, sem perder a coerência, ser levado 

até as “últimas consequências”, isso é, desafiar a verdade de postulações morais positivas 

pois, afinal, a sua premissa é de que algumas posições não gozam dessa qualidade.  

A questão muda de tom, porém, quando se passa à análise do cético externo. O 

ceticismo externo se funda em duas premissas: é neutro (não se funda em qualquer 

julgamento moral positivo) e austero (não toma partido em posições morais substantivas), 

mantendo assim uma posição “arquimediana” em relação ao objeto da controvérsia moral: 

muito embora o cético externo possa concordar com as pessoas que o genocídio é errado, ele 

enxerga essa concordância como uma opinião sobre o assunto, pois reconhece que não há 

qualquer fundamento para se dizer que o genocídio seja realmente errado, simplesmente 

porque eventos e atos não são, intrinsicamente, bons ou ruins. Diz Dworkin, o cético externo 

reconhece a divergência moral, e até mesmo adota posições moralistas, mas como 

convicções, sem reconhecer que a tais posições possam ser atribuídas um valor de face 

verdadeiro ou falso. Essa é a posição que Dworkin vai atribuir a Rorty238.  

O que os céticos em geral não percebem, entretanto, é que esse desafio do 

ceticismo externo necessariamente exige uma justificação positiva, pois a resposta que 

                                                           
237 DWORKIN, Ronald. “Objectivity and truth: you’d better believe it”.  Philosophy and Public Affairs, 

Hoboken, v. 25, p. 87-139, 1996, p. 89-90.   
238 Idem, p. 93-95.  
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oferece à proposição valorativa é substancialmente diferente daquela que, em primeira 

pessoa, apenas admite uma incerteza sobre qual das duas visões em disputa está certa ou 

errada. Com efeito, a resposta que esse desafio em terceira pessoa oferece implica dizer que 

“a proposição em questão não é nem verdadeira e nem falsa, na verdade esse critério não 

pode ser atingido”. Responder isso é sustentar que, por padrão, esse tipo de divergência não 

é apenas incerto, mas indeterminado, o que é uma terceira resposta para a própria divergência 

que, nesse sentido, deve ser justificada por alguma razão positiva, e não uma posição 

“padrão”239.  

Para demonstrar essa necessidade de justificação, Dworkin promove a seguinte 

reflexão: Picasso foi um gênio maior que Beethoven? Ambos foram artistas grandiosos, mas 

não é possível estabelecer uma comparação exata entre eles, diferentemente do que ocorre 

na comparação entre Picasso e Braque. E o motivo para a primeira comparação ser 

indeterminada, enquanto a segunda não, consiste na justificativa de que a realização artística 

só pode ser mensurada, leia-se, avaliada, a partir dos critérios da própria prática artística (e 

não, estritamente, em fatos sociais, como poderia ser a referência a uma convenção de crítica 

artística). Mais, essa avaliação é, na verdade, uma resposta a esses critérios da prática e sua 

tradição, de modo que postulações normativas só ganham sentido quando referenciadas por 

esses mesmos critérios240.  

Ou seja, as afirmações de indeterminação não podem ser, por definição e por 

“padrão”, verdadeiras: elas dependem de alguma justificação substantiva, no próprio nível 

da prática em que se inserem.  

Dizer que é indeterminado se Picasso é melhor que Beethoven ou então que esse 

é melhor que Chopin implica a sustentação dessas posições nos termos dos critérios da 

prática artística, em seus respectivos gêneros, em que esses indivíduos se inserem. Talvez 

com menos requinte, pode-se fazer um exercício de reflexão semelhante a partir de uma 

questão clássica para brasileiros e argentinos: quem foi o melhor jogador, Pelé ou Maradona? 

Muito embora o futebol não seja uma prática essencialmente normativa241, diversos critérios 

                                                           
239 DWORKIN, Ronald.  Indeterminacy and law.  In:  GUEST, Stephen; FREEMAN, Michael (Orgs.). 

Positivism today. Dartmouth: Dartmouth, 1996, p. 2.  
240 DWORKIN, Ronald. “Objectivity and truth: you’d better believe it”.  Philosophy and Public Affairs, 

Hoboken, v. 25, p. 87-139, 1996, p. 133-4.  
241 Ou seja, a pergunta “o que é o futebol” não possui a mesma dimensão e profundidade da pergunta “o que é 

arte?” ou “o que é direito?”, justamente em razão da natureza essencialmente avaliativa dessas duas últimas. O 

que se destaca e se assemelha, porém, é que a prática do futebol também permite a avaliação objetiva da 

qualidade de jogadores a partir dos critérios compartilhados, tal como no direito ou na arte, sendo certo ainda 

que esses critérios estão também em disputa: vide-se, por exemplo, os critérios de entrega tática e ritmo de 
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(força física, tino de artilheiro, bater faltas e pênaltis, habilidade de dribles, visão e 

capacidade de passes curtos e longos, cabeceios, visão de jogo, liderança em campo, 

consciência tática, marcação, poder de antecipação de jogadas e honestidade242) constituem 

um campo de sentido que, apesar de deixar indeterminado se Pelé foi melhor jogador que 

Maradona, permitem afirmar com tranquilidade que tanto um quanto outro foram melhores 

que Neto, conhecido meia armador que jogou em diversos clubes de futebol paulistas nas 

décadas de 80 e 90.   

O argumento de Dworkin contra o ceticismo em geral, e mais especificamente 

contra o ceticismo externo, no qual Rorty é seu pretenso adversário, demonstra no fundo 

uma falácia de cunho lógico-filosófico: não é possível sustentar a indeterminação do direito, 

ou a indeterminação de postulações morais, a partir de uma perspectiva arquimediana.  

Entretanto, as entrelinhas da crítica dworkiniana dizem mais: o ceticismo 

promove, no fundo, uma equivalência entre um tipo objetividade, à moda dos raciocínios 

causais243, e certeza para fins de atribuição do valor de verdade a uma dada proposição, o 

que seria inatingível no campo da moralidade. A crítica desenvolvida por Dworkin, porém, 

demonstra que não é esse tipo de objetividade que se verifica na linguagem gramatical da 

argumentação moral. Existe, portanto, um erro de compreensão, por parte dos céticos, de 

como o jogo de linguagem da argumentação moral se estrutura, sendo que essa se agrava, 

ademais, pela posição adota pela teoria cética para fins de compreensão: de fora, em sua 

posição arquimediana.  

Feita essa exposição da crítica de Dworkin ao ceticismo externo, cabe avaliar o 

se essa crítica atinge a teoria de Patterson. Argumento que a crítica de Dworkin não atinge 

o pensamento de Patterson por duas principais razões.  

Primeiro, Patterson não nega a possibilidade de discursos verdadeiros no âmbito 

da prática jurídica mas, pelo contrário, afirma essa possibilidade. A diferença de sua proposta 

para a de Dworkin, porém, reside no “alcance” gramatical: enquanto Dworkin sustenta que 

o direito é uma prática que demanda necessariamente um engajamento político-moral, 

através de uma postura interpretativa, para ser compreendida, Patterson afima que a 

                                                           
marcação, habilidades que no futebol contemporâneo são significativamente mais valorizadas do que, por 

exemplo, há vinte ou trinta anos atrás.  
242 Essa última, evidentemente, com maior destaque no futebol contemporâneo, sob o título de “fair play”.  
243 Como fazem, por exemplo, na tentativa de refutação da objetividade e verdade do raciocínio moral com 

argumentos factuais, psicologizantes, pelo fato de não haver uma realidade moral objetiva “lá fora” 

(DWORKIN, Ronald. “Objectivity and truth: you’d better believe it”.  Philosophy and Public Affairs, 

Hoboken, v. 25, p. 87-139, 1996, p. 93).   
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interpretação é uma atividade secundária na prática jurídica, sendo que manifestamos a 

compreensão da mesma e falamos a língua do direito através das formas de argumentação 

endossadas culturalmente em uma dada prática.  

Segundo, o ponto de vista que Patterson adota em sua teoria é essencialmente 

interno, na medida em que as formas de argumentação são a linguagem pela qual o agente 

da prática se manifesta. Desta forma, entendo que essa possível crítica “arquimediana” de 

Dworkin, e o consequente rótulo do ceticismo externo, não atinge a teoria de Patterson.   

 

3.2. A tese metodológica: os critérios para a solução de desacordos 

argumentativos.  

 

Patterson também propõe uma tese destinada à solução de desacordos 

argumentativos, como exposto na seção 2.3. Nomeio essa tese “metodológica” pois os 

critérios “mínima mutilação”, “coerência” e “generalidade” compõem uma espécie de 

método para se verificar qual argumento em conflito apresenta uma resposta mais 

persuasiva. Destaco o “persuasiva”: Patterson não está defendendo uma solução com a 

resposta correta, pois as respostas corretas já foram identificadas pelo atendimento à tese 

espitemológica (o respeito à gramática da prática jurídica, as formas de argumentação). A 

solução que Patterson defende é aquela que melhor se ajusta a tudo aquilo que é considerado 

verdadeiro no direito, derivando daí o poder de persuasão da resposta, e não de uma natureza 

distinta dos próprios argumentos em conflito: justamente por serem argumentos em conflito, 

eles já são verdades jurídicas. 

 

O caso da argumentação ética.  

Contudo, há na tese metodológica de Patterson uma questão potencialmente 

conflitiva: ao reconhecer a argumentação ética como uma das formas de argumentação 

admitidas na prática jurídica244, haveria um conflito entre a objetividade deste tipo de 

argumentação e a racionalidade jurídica que Patterson visa preservar com a sua defesa das 

formas de argumentação como a gramática da prática jurídica?  

                                                           
244 Ao menos na prática norte-americana, tendo em vista a sua noção de “herança cultural das formas de 

argumentação”, cf. PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 171. 
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Referida questão ganha relevância na hipótese de um conflito argumentativo 

envolvendo a forma de argumentação ética pois, nessa situação, como avaliar os critérios 

interpretativos de mínima mutilação, coerência e generalidade do argumento se, antes, a 

objetividade da argumentação desse tipo específico de argumentação se mostra diferenciado: 

com efeito, há uma significativa diferença, em termos de objetividade da argumentação, 

entre dizer que o preparo recursal para a interposição de apelação, no estado de São Paulo, 

deve ser calculado à razão de 2% sobre o valor da causa (ou sobre o valor da condenação, 

nas hipóteses de pedido condenatório)245, e dizer que a criminalização do aborto de fetos 

anencéfalos é inconstitucional por ofender a dignidade e a liberdade da gestante, tal como 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 54246. Nos termos da teoria de Patterson, 

há em operação nessas proposições dois argumentos: no primeiro caso, um argumento 

textual; no segundo, um argumento ético. Note-se, porém, que há uma distinta diferença de 

objetividade na exposição de um e outro.  

Isso se dá porque o acesso à compreensão de temas com uma profundidade 

avaliativa – vida digna, boa-fé, liberdade – é distinto daquele de questões mais estritas do 

direito – preparo recursal, prescrição, usucapião – muito embora ambos sejam comumente 

tratados pelas formas de argumentação, a gramática da prática jurídica segundo a tese 

epistemológica de Patterson.   

Com isso, seria possível afirmar que Patterson paga um “preço teórico” ao 

refutar o realismo moral, na medida em que esses temas com profundidade avaliativa 

demandam uma incursão em outro jogo de linguagem, o da gramática do discurso moral, a 

fim de que a argumentação ética se desenvolva objetivamente? É importante esclarecer que 

essa dúvida não possui o mesmo conteúdo da “possível crítica dworkiniana” que fiz a 

Patterson na seção 3.1. O fundamento, aqui, é sobre uma característica do uso da forma de 

argumentação ética, e não sobre a centralidade da interpretação político-moral do direito 

para compreender a sua própria gramática.  

A persistência da dúvida que levanto não é atacada pela resposta que Patterson 

oferece em seu artigo “Normativity and Objectivity in Law”, de 2001. Nele, o autor faz uma 

crítica ao debate entre “objetivismo” e “subjetivismo” nos mesmos moldes de sua crítica ao 

                                                           
245 Conforme se infere do art. 4º, II e §2º, da Lei nº. 11.608/03 do Estado de São Paulo.   
246 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 54, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal aos 12/04/2012. Acórdão disponível em:  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954     

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954
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debate entre realistas e antirrealistas: há um pseudodebate derivado de uma compreensão 

equivocada da fonte da normatividade do direito, qual seja, a prática jurídica e as suas formas 

de argumentação?  

Seguindo a sua proposição teórica, Patterson defende que a compreensão da 

filosofia wittgensteiniana sobre “seguir regras” desloca a compreensão da objetividade como 

um fenômeno mental (uma operação mental), ideia a qual tanto objetivistas quanto 

subjetivistas estão presos, para entendê-la não como uma propriedade ou relação mental, 

mas como a capacidade de articular um discurso de acordo com as regras de um dado campo 

linguístico247.    

Como vimos ao longo dessa dissertação, discursar de acordo com as regras do 

direito para Patterson significa utilizar corretamente as formas de argumentação, o que se 

adquire no direito através do treino dos praticantes pela observância e compreensão dos 

sentidos em seus usos. Mais do que isso, porém, o uso desses critérios linguísticos 

intersubjetivos, as formas de argumentação, garantem a objetividade do discurso jurídico: 

elas são os meios pelos quais os juristas falam, se entendem e, inclusive, inteligivelmente 

divergem248.    

Mas eis o ponto problemático: como usar corretamente as formas de 

argumentação, à luz de suas especificidades? A resposta geral de Patterson é: pelos usos 

argumentativos teremos o sentido de correção para o uso das formas de argumentação, tendo 

em vista que é a prática a fonte normativa do direito. Mas isso não explica a dúvida que ora 

apresento: no caso da argumentação ética, como falarmos em objetividade se o seu objeto 

potencialmente sugere uma outra gramática? A resposta de Patterson não estaria, então, 

sugerindo que a objetividade da argumentação ética dependeria da gramática de um outro 

campo discursivo, a moral?  

Na bibliografia de Patterson, a única resposta mais próxima a essa questão se 

encontra no artigo “Moral evaluation and legal analysis in jurisprudential theory”249. Ao 

analisar a proposição de Stephen Perry relativa à necessidade da valoração moral a fim de 

uma explicação do conceito de direito (o que levaria a teoria do direito a ser necessariamente 

normativa) e o debate com Joseph Raz e Jules Coleman sobre a “desnecessidade” da 

                                                           
247 Normativity and Objectivity in Law. William and Mary Law Review. V. 43, 2001, p. 341.  
248 Idem, p. 356.  
249 OBERDIEK, John; PATTERSON, Dennis. Moral Evaluation and Conceptual Analysis in Jurisprudential 

Methodology. Current Legal Issues: Law and Philosophy, 2007.  
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valoração moral para a explicação do conteúdo instrumental do direito, Pattesrson argumenta 

que, adotando a premissa de que a ideia de rule of law contém implicitamente um conteúdo 

moral para o conceito de direito (tratamento com equidade e justiça, leis públicas, noções 

básicas de responsabilidade, entre outros),  a valoração moral se faz necessária para a 

explicação do conteúdo “não-instrumental” do direito, isso é, para a explicação das virtudes 

do morais do rule of law250.  

Essas respostas de Patterson, contudo, não exploram exatamente o uso da forma 

de argumentação ética, não enfrenta como podemos articular preceitos morais existentes na 

lei ou na ideia de rule of law ínsita à prática jurídica. O grande problema dessa falta de 

enfrentamento é, como já mencionado, a distinção gramatical: ainda que acolhamos a 

proposta de Patterson das formas de argumentação como os meios pelos quais demonstramos 

que uma dada proposição é verdadeira na língua do direito, isso não diz nada sobre como 

sabemos se preceitos como “vida digna”, “liberdade” e tantos outros preceitos são 

moralmente verdadeiros. Se Patterson conceder que é necessária uma investigação na 

gramática moral para que a argumentação ética seja empregada, a sua teoria se deparará com 

a difícil questão de defender como saber se uma proposição moral é verdadeira nos termos 

de sua teoria pós-modernista; Caso ele não conceda, há uma significativa lacuna em sua 

teoria relativa à explicação de como é possível a gramática jurídica “traduzir” a gramática 

moral.   

Aliás, como argumenta David Bakhurst251, a falta de desenvolvimento dos usos 

das formas de argumentação pode ser entendida como um problema geral da teoria de 

Patterson. Há a menção a um “set” de formas, mas um laconismo sobre o desenvolvimento 

e uso específico das mesmas. Uma outra questão que Patterson não enfrenta, e também lhe 

poderia ser questionada, diz respeito à argumentação histórica: como a gramática do direito 

“captura” a história? Há pressupostos metodológicos? O que vale como fonte histórica? A 

obra de Patterson desenvolvida até o presente momento não responde a essas questões.   

A teoria de Patterson, enfim, apresenta razões persuasivas para compreendermos 

as formas de argumentação como a gramática da prática jurídica, entretanto, não se imiscui 

em uma caracterização mais aprofundadada de cada uma dessas formas de argumentação, o 

que lhe impede de responder como essas formas de argumentação desempenham o seu papel 

                                                           
250 Idem, pp. 9-13.  
251 BAKHURST, David. Truth, Philosophy and Legal Discourse. The University of Toronto Law Journal. 

V. 47. N. 3. 1997, pp. 395-401.  
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à luz de suas especificidades. No caso da argumentação ética, entendo que Patterson não 

responde como a gramática jurídica – a forma de argumentação ética – pode objetivamente 

discursar sobre temas com profundidade avaliativa moral sem renunciar à gramática moral.   

 

3.3. O conceito de interpretação de Patterson e o seu desafio aos distintos 

interpretativismos de Dworkin e Fish: uma proposta de agenda.  

 

As duas teses da teoria de Patterson permitem compreender o seu conceito de 

interpretação como corolário de sua teoria: a interpretação é uma atividade de segunda ordem 

na prática jurídica, que precede a compreensão e se dá apenas nas situações em que ocorre 

um conflito gramatical, um conflito de argumentos. Nessa situação, juristas são chamados a 

interpretar para harmonizar a gramática jurídica, recompô-la a um estado na qual possa 

responder ao conflito argumentativo de forma menos agressiva aos sentidos da prática.  

Entendo que nas seções anteriores eu tenha provido alguns testes a esse conceito 

de Patterson, a partir de problematizações de suas leituras e da apresentação de críticas e 

possíveis críticas que poderiam ser direcionadas a este conceito, especialmente em sua 

contraposição com o interpretativismo dworkiniano. Como defendi, creio que a teoria de 

Patterson ofereça saídas a esse diálogo crítico, muito embora, em alguns casos, o autor não 

as tenha enfrentado diretamente ou suficientemente, como é o caso da crítica relativa à 

argumentação ética (evidentemente, as eventuais falhas desta resposta são de 

responsabilidade exclusiva do autor desta dissertação, e não de Patterson).   

Com isso, espero que o núcleo das propostas de Patterson, seus argumentos e 

respectivos fundamentos tenham ficados claros ao leitor, bem assim os termos do debate que 

Patterson trava com seus ‘escolhidos’ adversários. Nesta seção irei me ocupar em explicitar 

o desafio de Patterson ao interpretativismo como saldo desse debate, bem como creditar à 

sua teoria a apresentação de uma potencial agenda de pesquisas.   

 

A contribuição de Patterson à teoria da interpretação no contexto da 

tradição analítica: o desafio ao interpretativismo.   

Entendo que haja um “saldo” no debate de Patterson com o interpretativismo, 

tanto na visão de Ronald Dworkin quanto na versão de Stanley Fish, referente a um 

esclarecimento teórico sobre quais interpretações podem ser levadas a sério na prática 
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jurídica. Para demonstrar isso, apresento a seguir um breve retrospecto do tema da 

interpretação no contexto da tradição analítica do direito para, por fim, abordar a 

contribuição de Patterson para o tema.  

Herbert Hart, antes mesmo da publicação de sua principal obra, “O Conceito de 

Direito” (1961), apresenta em seu artigo “O positivismo e a separação entre direito e moral” 

(1958) um exemplo que tornou-se um clássico para as aulas de teoria do direito: em uma 

dada comunidade, há uma norma que diz “é proibido levar veículos no parque público”, 

surgindo assim a seguinte questão: deve ser proibida a entrada de bicicletas, patins ou 

carrinhos de brinquedo em tal parque252?   

Com tal exemplo, Hart chama atenção para o fato de que a linguagem, utilizada 

como meio para a enunciação da legislação ou dos precedentes e respectiva formação de 

regras gerais e abstratas, possui uma textura aberta a distintos significados. No exemplo em 

questão, atribuir a proibição da entrada de veículo ao caso de um automóvel, é certamente 

um caso padrão, no qual não há dúvidas sobre a sua aplicação253. Mas o que dizer do patinete 

de uma criança? Não há certeza – ao menos se tomarmos apenas o significado ordinário da 

expressão linguística “veículo” – se o patinete é ou não um veículo para os fins de tal regra. 

Há uma zona de penumbra e, junto com ela, uma série de problemas que são impostos aos 

juristas: como decidir um caso dentro desta zona cinza de sentido? Os núcleos duros de 

sentido, os casos claros, exercem alguma força em relação aos casos incertos? Se não há 

racionalidade no processo de decisão desses casos, de modo que cumprir ou descumprir uma 

regra nesses casos depende apenas da escolha de um agente encarregado de decidir o caso, 

é possível falar-se ainda em direitos?  

Ainda com Hart, é de vital importância essas questões levantadas pois, afinal, as 

coisas no mundo, tanto o automóvel quanto o patinete, não podem gritar aos juristas: “eu 

sou (ou não) um veículo para fins dessa regra!”. Regras não são autoexecutáveis, como 

lembra Patterson254. Pelo contrário, dependem totalmente do agente, do jurista, para serem 

aplicadas aos casos concretos, e isso só pode acontecer por meio do proferimento de 

discursos singulares. Isso é, a dinâmica do direito é tal que, não obstante a língua jurídica 

constitua um parâmetro geral e abstrato (tal como a regra que proíbe a entrada de veículos 

                                                           
252 HART, Herbert. Positivism and the separation of Law and Morals. In: Essays in Jurisprudence and 

Philosophy. New York: Clarence Press, 1983, p. 63.   
253 Idem, 69.  
254 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 171.  
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no parque), apenas no discurso singular é possível dizer que uma dada regra foi cumprida ou 

descumprida. Fazendo coro a José Reinaldo de Lima Lopes, é dizer: “Recordemos os 

clássicos: é possível pensar no universal, mas só é possível agir no singular”255.  

Uma teoria do direito que não se ocupe, portanto, das questões relativas à 

aplicação do direito, ignora uma das partes mais importantes da prática jurídica: o modo 

como juristas compreendem e interpretam os casos que lhes são postos para solucionar. 

Ocorre que, não obstante essa relevância, nem sempre esse ponto de vista prático, no qual a 

interpretação ocupa um papel de destaque, foi priorizado pela teoria do direito. Aliás, o 

próprio positivismo hartiano, o qual já foi destacado nesta dissertação por ser responsável 

por trazer à teoria do direito as lições da virada linguística, ofereceu como resposta à 

indeterminação da linguagem nos casos de penumbra, defendendo um poder discricionário 

do agente responsável a decidir o conflito de linguagem – no caso do direito, o juiz – para 

determinação deste sentido256.  

A discricionariedade judicial foi um dos principais objetos de ataque da crítica 

dworkiniana: afinal, como sustentar que os nossos direitos são dependentes de uma 

imprecisão linguística, e que um juiz teria uma espécie de “campo livre” para a determinação 

do sentido de direitos individuais em disputa? Este ponto da crítica de Dworkin representou 

um passo sem volta para o tema da interpretação no contexto da teoria do direito, pois 

chamou a atenção para o modo de justificação das decisões em casos difíceis, e o que isso 

representa para a compreensão da atividade interpretativa na prática jurídica.  

Para melhor compreender os termos nos quais a interpretação se torna uma 

questão central para a teoria do direito e, enfim, demonstrar em que sentido Patterson oferece 

uma potencial contribuição à mesma, entendo que a distinção entre teorias da norma e 

teorias da ação proposta por José Reinaldo de Lima Lopes257 seja fundamental para 

                                                           
255 LOPES, José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009, 53.  
256 Não é possível fazer uma leitura de “arbitrariedade” do magistrado na atribuição do sentido à norma nos 

casos de penumbra, algo sugerido por uma leitura mais apressada da crítica dworkiniana à discricionariedade. 

Nesse sentido, uma exposição mais clara do sentido de discricionariedade é apresentada por Hart em artigo 

publicado postumamente: trata-se de uma atividade periférica e que deve apresentar uma consistência com as 

outras partes do sistema jurídico, e que ainda que não seja possível a identificação de um “princípio” que guie 

de modo conclusivo o exercício da discricionariedade, isso não significa que não haja a possibilidade de 

racionalidade na apresentação dos argumentos em favor de uma decisão ou outra (cf. HART, H. L. A. 

Discretion. Harvard Law Review. Vol. 127. 2013, 652).  
257 LOPES, José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009.  
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demonstrar um movimento ocorrido no âmbito da teoria do direito no curso do século XX, 

pelo qual se efetivou uma progressiva retomada do caráter prático do saber jurídico que, 

enfim, apresentou uma nova agenda de problemas para a teoria do direito, dentre eles um 

certo modo de encarar e investigar a atividade interpretativa na prática jurídica.  

A teoria do direito do jurista austríaco Hans Kelsen (1881-1973) defendida em 

seu livro Teoria Pura do Direito258 fornece um exemplo típico de teoria da norma. No 

capítulo oitavo da obra, Kelsen trata especificamente da interpretação. Isso, todavia, não 

significa que o famoso jurista austríaco tenha acurado suas lentes teóricas para o estudo do 

agir do jurista. O seu objetivo em referido capítulo é explícito: Kelsen visava diferenciar a 

ciência do direito do próprio direito, isto é, a ciência jurídica da prática jurídica, sobretudo a 

aplicação do direito pelos tribunais, a qual Kelsen qualificava como política judiciária259, ou 

seja, como uma instância de aplicação de padrões ou conveniências políticas pelos tribunais. 

Vale dizer: a interpretação não era algo próprio da ciência do direito, mas sim afeta à política 

dos tribunais, de modo que compreender o direito cientificamente não incluía, ou não 

englobava, compreender como os juristas aplicavam ou interpretavam o próprio direito, pois 

isso não era um objeto passível de cognição, ao menos segundo o método científico 

kelseniano.  

Kelsen, nesses termos, pode ser qualificado como um teórico da norma. A 

postura que defende é a do jurista observador, externo à própria prática, como um cientista 

em relação ao seu objeto de investigação. Como em toda ciência moderna, Kelsen sustentava 

que o direito possuía autonomia científica, pois era dotado de objeto (a norma jurídica, que 

não se confundia com as normas morais, sociais ou religiosas) e método próprio (o “método 

puro”, que consistia em uma análise radical que não verificava o conteúdo da norma jurídica, 

mas apenas as suas relações de validade)260 e, segundo tal visão, era isso que constituia  uma 

visão científica do direito, o que não englobava necessariamente os problemas da 

aplicação/deliberação dos juristas.  

                                                           
258 Circunscrevo o exemplo de Kelsen como um teórico da norma à sua obra “Teoria Pura do Direito”. O autor 

possui significatica bibliografia, sendo possível que em escritos posteriores tenha modificado suas ideias acerca 

da interpretação no direito. Não obstante, as características de uma teoria da norma estão presentes em seu 

“Teoria Pura”, conforme argumentação que segue no texto principal.   
259 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 8ª Ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, 394.  
260 No caso da teoria de Hans Kelsen, o objeto da ciência jurídica seria a própria norma jurídica (KELSEN op. 

cit, 2009, 79), enquanto o seu método não consistiria em dizer se uma norma jurídica dentro do ordenamento 

é verídica ou inverídica, mas sim válida ou inválida (Id., 82).  
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As primeiras linhas deste exemplo kelseniano deixam claro que o jurista 

defendia uma concepção de ciência do direito. Compreender essa postura cientificista, 

portanto, exige a visualização de um cenário mais amplo: a universidade no século XVIII e 

XIX, época em que o saber e a ciência mudaram completamente em razão do avanço das 

ciências naturais e empíricas261.  

Com efeito, o progresso da física, biologia e outras ciências naturais provocou 

uma reflexão filosófica que atingiu fortemente um campo do saber que, até então, era 

marcado por uma tradição interpretativa: o direito. Como esclarece José Reinaldo de Lima 

Lopes, antes do advento da ciência moderna no âmbito das universidades (o mundo “pré-

iluminista”), a filosofia era a disciplina básica, com fornecimento de método e programa, 

para outras disciplinas como a lógica, gramática, dialética e filologia, todas fundamentos 

para o estudo das faculdades maiores, Direito e Teologia, que por sua vez eram disciplinas 

de textos (o Corpus Iuris e a Bíblia, respectivamente) cuja interpretação, performada no caso 

do direito pelas glosas, comentários etc., destinavam-se à aplicação dos próprios textos, isso 

é, eram instrumentos para deliberar segundo a ratio, o sentido permanente haurido dessa 

tradição262.  

O impacto da modernidade e o progresso trazido pela ciência moderna, 

entretanto, faz desvanecer essa tradição interpretativa associada ao campo do direito. O novo 

paradigma científico limita a razão prática à tecnológica, sobrepondo-se o modo de produzir 

sobre o de agir263. O empirismo e a explicação das relações de causalidade passam a ser o 

locus privilegiado do saber, fortalecendo-se o ceticismo contra o valor de verdade das 

deliberações e interpretações, sobretudo no campo moral. David Hume, nesse sentido, foi 

um feroz opositor da possibilidade de “conhecer” a racionalidade das deliberações morais, 

atrelando-a ao campo dos sentimentos e afeições. A racionalidade pela qual se confere valor 

de verdadeiro ou falso a uma dada proposição, diz Hume, é inerte e incapaz de influenciar 

ações e afeições, destinando-se à explicação de causa e efeito entre as coisas reais (relações 

físicas, biológicas, químicas etc.) ou ideais (as verdades trigonométricas ou aritméticas, por 

exemplo). Deste modo, não seria um atributo próprio da moral – cujo teor é destinado à ação, 

convencimento etc. – a qualidade de racional, mas apenas ser “louvável” ou não, isso é, boa 

                                                           
261 LOPES, José Reinaldo de Lima. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito 

como prática. Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, 206.  
262 Id., 205.  
263 Id., 207.  
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ou má, conforme os padrões de moralidade, que não poderiam ser conhecidos 

racionalmente264.  

Daí o notório afastamento das teorias da norma do jusnaturalismo moderno, 

corrente de pensamento que tem o seu auge com o movimento iluminista (século XVIII e 

início do século XIX), postulando a existência de direitos de natureza moral imanentes à 

condição humana (direitos naturais) e cognoscíveis racionalmente como princípios ou 

deveres absolutos265, os quais deveriam ser respeitados pelo soberano, que tinha em seu 

poder a positivação de regras, o direito positivo. Um dos principais opositores do 

jusnaturalismo e, nesse sentido, um precursor do positivismo jurídico (e consequentemente 

de uma teoria da norma), foi Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861). Segundo o jurista 

alemão, o direito deveria ser conhecido como um fenômeno histórico, logo, como algo 

concreto e real, cuja materialidade poderia ser observada e apontada documentalmente (suas 

fontes, documentos e ‘corpos legais’), bem como apreendida intelectualmente, por meio da 

interpretação dessas fontes266.    

A interpretação que Savigny defendia, porém, era bem distinta da interpretação 

cultuada no ambiente universitário pré-iluminismo, acima mencionado. Para Savigny, 

interpretar consubstanciava-se no ato subjetivo de compreender a vontade alheia, 

especificamente a do soberano: o legislador. Há, assim, uma equivalência entre compreender 

e interpretar, pois tudo precisa ser assimilado dentro de um ponto de vista externo à própria 

prática, cabendo ao jurista, nesse contexto teórico, ser aquele que descreve os comandos do 

soberano267.  

Apresentado, mesmo que brevemente, esse cenário científico no qual uma teoria 

da norma se forja (empirista e moralmente cético), fica mais fácil compreender as suas 

premissas, que são a seguir abordadas.  

                                                           
264 HUME, David. A Treatise of Human Nature. Oxford, Clarendon Press, 1896, 240.  
265 A proposta de Savigny continha em si um programa epistemológico: o direito haveria de ser tratado como 

uma disciplina histórica, com a sistematização de seu material histórico (suas fontes, basicamente o corpus 

iuris romano e canônico) e respectiva intelecção por meio dos conceitos jurídicos. O direito sai de uma esfera 

prática a caminho de uma esfera contemplativa, observadora e lexicográfica, como sintetiza Lopes: 

“Sistematizar os dogmas sem postular a universalidade das cicunstâncias humanas: essa a proposta de 

Savigny”. Cf. LOPES, J. R. L. Naturalismo Jurídico no Pensamento Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 101.  
266 LOPES, J. R. L.Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito como prática. 

Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, 208.  
267 Id., 208-9.  
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O ponto central para a caracterização de uma teoria da norma está na 

compreensão de uma lógica das normas, que é o objeto do direito, enquanto campo do 

conhecimento. Logo, a primeira premissa de uma teoria da norma é definir esse seu objeto, 

diferenciando a norma jurídica de outras espécies de normas (religiosas ou morais, por 

exemplo). A diferença específica da norma jurídica, segundo este viés teórico, estaria na 

previsão de uma sanção, garantida pelo Estado, na hipótese de descumprimento da referida 

norma268. Kelsen, mais uma vez, é exemplar nesse sentido, ao defender que apenas a previsão 

de sanção estatal caracteriza e diferencia o direito de outras normas sociais, qualificando de 

juridicamente irrelevantes os eventuais dispositivos legais que, atendendo às prescrições 

formais de validade, não prescrevem qualquer conduta coercitiva (ou sujeita à coerção)269.  

A segunda premissa se refere à compreensão das normas como um sistema 

organizado, sendo tal sistema organizado a partir de relações de autoridade. Ou seja, 

reconhece-se a autoridade jurídica como um poder criador de normas jurídicas, que 

organizam-se dentro de um sistema ou ordenamento. A terceira premissa destaca a 

imperatividade das normas, sendo que a especificidade da norma jurídica reside no fato de 

ser um mandamento do soberano político, o Estado, algo que fica evidentemente na teoria 

de outro teórico da norma, o jurista inglês John Austin e a sua teoria do imperativismo 

jurídico (criticada por Hart, como já destacado na seção 1.1). Em suas conferências, Austin 

identifica o direito como o comando coercitivo do soberano político de fato270, reforçando a 

premissa da sanção acima mencionada, afastando da mesma forma as aspirações morais do 

jusnaturalismo.  

A quarta característica se refere à questão da obrigatoriedade das normas, 

resultando na distinção entre validade e eficácia da norma271. O fato de uma norma ser ou 

não cumprida nada diz sobre a sua validade, pois seus critérios são diferentes272. A quinta 

                                                           
268 LOPES, José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009, 47-8.  
269 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 8ª Ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, 58-60.  
270 AUSTIN, John. Aulas Sobre Direito. In: MORRIS, Clarence (org.). Os Grandes Filósofos do Direito. 

São Paulo: Martins Fontes, 2002, 337.  
271 LOPES, José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009, 48-9.  
272 Ressalve-se, contudo, que no caso de Kelsen há uma referência explícita à eficácia geral do ordenamento. 

Isso é, muito embora a validade de uma norma não dependa de sua eficácia, ela é relativamente dependente da 

eficácia do sistema global como um todo pois, inexistindo tal ineficácia, certamente não haverá ordem 

coercitiva, principalmente elemento caracterizador da relação entre Estado e Direito (cf. KELSEN 2009, op. 

cit., 237).  
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premissa, enfim, está na concepção do direito como poder, encerrando-se tal poder dentro 

de um prisma subjetivista e individualista: subjetivo pois as normas, nestes termos teóricos, 

equiparam-se à expressão de uma vontade, e individualista pois a linguagem dirige-se a uma 

relação binária, na qual um sujeito “manda” enquanto outro “obedece”.  

Este é, enfim, o substrato de uma teoria da norma. Contudo, essa explicação 

teórica do fenômeno jurídico passou a perder persuasão ou força de explicação, sobretudo a 

partir da segunda metade do século XX, quando eventos atrozes como as Guerras Mundiais 

passam, por um lado, a demandar um conteúdo ético do direito e, por outro, há o surgimento 

de novas teorias, no âmbito da filosofia e da teoria do direito, que resgatam o ponto de vista 

do agente e da razão prática, desafiando as premissas da teoria da norma.     

Ironicamente, é justamente Hart, ele mesmo um positivista que, portanto, 

permanece nos quadrantes de uma teoria da norma273, que dá o passo teórico determinante 

para demonstrar as fraquezas desse tipo de teoria. Hart percebe que uma teoria focada 

exclusivamente na ideia de sanção deixa de explicar adequadamente uma outra categoria de 

regras que são fundamentais ao ordenamento jurídico, aqueles que desempenham função de 

alteração (regras que dispõem como outras regras devem ser criadas, alteradas etc.), 

competência (como aqueles que determinam capacidades ou competências no âmbito 

particular ou público) e de reconhecimento (que é o critério de validação das demais 

regras)274.  

Note-se Hart fala em função das regras, isto é, de seu comportamento na própria 

prática, algo que pelo viés da teoria das normas não é privilegiado, tendo em vista não ser 

esse o seu objeto primeiro de investigação). Pelo contrário, como visto em Kelsen, esse 

atributo de função era preterido, ou mesmo qualificado como irrelevante, ante a ausência do 

elemento ‘característico’ do direito: a sanção. E é esta mudança de foco que permite Hart 

distinguir estas duas categorias de regras: aquelas primárias (ou regulativas), referentes à 

determinação das condutas sob pena de sanção, daquelas secundárias (ou constitutivas), que 

são os critérios, ou “regras sobre regras”, que orientam a ação não por um mandamento, mas 

                                                           
273 Essa permanência de Hart nos contornos de uma teoria da norma, muito embora tenha nela as perguntas e 

os conceitos teóricos básicos para sair deste quadro teórico, é bem ilustrado por Lopes ao argumentar que 

“Hart foi uma espécie de Moisés da filosofia jurídica contemporânea: trouxe-nos até a fronteira da terra 

prometida da razão prática, sem entrar nela, avistando-a de longe.” (LOPES, op. cit. 2009, p. 62).  
274 SEARLE, John. Mente, Linguagem e Sociedade: filosofia no mundo real. Trad.: F. Rangel. Rio de 

Janeiro: Ed. Rocco, 2000, 89-0.  
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sim pelo fato de ser um bom critério275. Ou seja, Hart destaca que as regras não cumprem 

apenas um papel de “comando sob ameaça de sanção” mas, na verdade, são guias de conduta 

para a ação276.  

E isso leva Hart a chamar atenção a um segundo ponto crítico a uma teoria da 

norma, sobretudo às suas feições de teoria do comando: apenas no ponto de vista interno do 

direito, isso é, pelo ponto de vista do participante da prática jurídica, é possível compreender 

a noção de obrigação, vale dizer, conhecer o sentido da regra. Sempre didático, Hart 

apresenta um exemplo simples para constatar isso: por qual razão obedecemos o comando 

de “parar no farol vermelho”? Um observador externo pode constatar o hábito de obediência 

ao comando, anotando a frequência com que pessoas cumprem a regra de trânsito. Um 

observador externo também pode constatar que a regra de trânsito é válida, pois emanada 

por uma autoridade competente e dentro dos limites dessa competência oriunda da 

Constituição. Mas nenhum desses observadores pode constatar o motivo que as pessoas têm 

para obedecerem ao comando de parar ante o farol vermelho, pois o seu prisma de 

observação não entra nessa dimensão da vida social, na qual a regra não significa algo cujo 

descumprimento é ameaçado por uma sanção, mas sim um guia para a ação correta dentro 

da vida em sociedade277.  

Eis, assim, o limite de uma teoria da norma: ao pretender descrever 

cientificamente a linguagem das normas a partir de uma lógica universal, castrou-se a 

possibilidade de compreender a lógica dos discursos jurídicos singulares, das decisões que 

são tomadas pelos juristas nas mais variadas posições, do juiz prolatando uma sentença, o 

advogado redigindo uma defesa ou um contrato ou do promotor oferecendo uma denúncia, 

ou mesmo do indivíduo buscando seguir uma regra: como fazê-lo, se as razões para ação 

não são percebidas nesse viés teórico?  

As deficiências de uma teoria da norma, assim, passaram a ser exploradas e 

supridas por outras teorias cujo foco é deslocado de uma metafísica das regras para o uso 

das regras. A pergunta chave que orienta a investigação teórica deixa de ser “o que é uma 

norma jurídica” para ser “o que é seguir uma regra?” ou, dentro do contexto jurídico, “como 

                                                           
275 LOPES, José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009, 51-2. 
276 Id., 49-50.  
277 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 2ª Ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian. 1996, 99-100.  
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aplicar uma norma jurídica”278. O universal, que no direito seriam “as normas”, deixam de 

ser o principal foco de investigação, passando a ser o ato singular, a ação do agente da prática 

jurídica, que busca verificar quais são as exigências do direito demandadas nas diversas 

proposições jurídicas e sendo, portanto, teorias da ação. E é aqui que a interpretação passa a 

ganhar destaque, sendo um caso central para esse tipo de teoria.  

Entretanto, antes de abordar diretamente as premissas e características de uma 

teoria da ação, creio ser importante retratar, sucintamente, o cenário filosófico que embasa 

este tipo de teoria jurídica, a fim de melhor compreender as suas premissas e características.  

De um modo geral, as teorias da ação são influenciadas pela “virada linguística” 

ocorrida na filosofia do século XX, com as chamadas filosofias da linguagem desenvolvidas 

no âmbito da filosofia analítica. Nesse contexto e, ao que interessa ao embasamento 

filosófico de uma teoia da ação, destaca-se a compreensão da linguagem como um elemento 

indispensável à cooperação social humana, questão sobre a qual é notável a contribuição do 

filósofo norte-americano John Searle, desenvolvida a partir dos conceitos iniciais sobre os 

usos da linguagem constantes na obra do britânico John Longhshaw Austin.  

Searle argumenta que a “intencionalidade coletiva” embasa toda e qualquer 

atividade social, pois é o elemento que caracteriza os fatos sociais, isto é, aqueles fatos em 

que dois agentes279 agem sob uma determinada intencionalidade coletiva. Ocorre que no 

caso dos humanos, pode-se ir muito além dos fatos sociais em virtude de uma habilidade 

específica desta espécie: a linguagem, que permite ao ser humano atribuir funções a 

determinadas coisas ou fatos, criando fatos ou realidades institucionais (por exemplo, traçar 

uma linha imaginária em determinado terreno e atribuir a esta linha a função de fronteira)280.  

A filosofia de Searle é fundamental para iniciar a refutação a um dos elementos 

mais característicos da “ciência moderna” e, consequentemente, das teorias da norma: o 

empirismo. Como é possível que uma cédula de papel tingido possa ser utilizada para que 

alguém me entregue um maço de cigarros? Uma descrição ontológica desse papel tingido 

não irá fornecer qualquer explicação satisfatória desse fenômeno. Por outro lado, dando-se 

                                                           
278 , José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e 

Interpretação: temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto 

(org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 2009, 56.  
279 Que não precisam ser necessariamente humanos. Outras espécies animais, como abelhas e formigas, 
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280 SEARLE, John. Mente, Linguagem e Sociedade: filosofia no mundo real. Trad.: F. Rangel. Rio de 

Janeiro: Ed. Rocco, 2000, 110-5 
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conta de que essa cédula de papel não é apenas um conjunto de fibras de celulose tingidas, 

mas sim dinheiro, é possível compreender a função do dinheiro dentro de uma sociedade e, 

necessariamente, o de outras instituições, como a ideia de contrato, compra e venda, e mesmo 

a eventual regulação do direito à saúde (ao menos no caso desse maço de cigarro ter sido 

adquirido no Brasil).  

E o que é importante destacar, ainda no exemplo do dinheiro, é que os sentidos 

da prática referente ao uso do dinheiro são objetivos, muito embora a ideia de dinheiro seja 

constituída inicialmente por um ato de criação humana, que subjetivamente acredita no 

dinheiro tal como o utilizamos. Isso aparenta ser um paradoxo: como algo criado pela 

subjetividade humana pode ser objetivo ou, para usar a frase de Searle, como explicar que 

pode existir uma realidade social epistemologicamente objetiva em pare constituída por um 

conjunto de atitudes ontologicamente subjetivas?281. Ora, é evidente que o dinheiro não é 

algo natural: ele não existe na natureza, tampouco foi revelado por ela. Trata-se de algo 

criado pelo homem, por um impulso ontologicamente subjetivo. Entretanto, eu não poderia 

apontar para uma nota de cinco reais, visando comprar com ela uma geladeira de dois mil 

reais, tampouco fazer cópias dessa mesma nota para alcançar essa quantia. No primeiro caso 

estaria sujeito a um tratamento psiquiátrico, e no segundo a um processo criminal, por 

infração ao art. 289, do Código Penal, o crime de “moeda falsa”282. Isso é, apesar de a 

realidade institucional que se refere ao dinheiro ter parte em sua origem em um ato 

ontologicamente subjetivamente, os sentidos da mesma não estão “à disposição” do 

participante, mas são na verdade regras constitutivas que, acaso descumpridas, implicam 

um ato fora da própria prática, que não se encaixa em seus termos.   

Compreender como a realidade institucional opera, quais são os significados de 

suas funções de sentido, de suas regras constitutivas, não pode ser algo realizado “do lado 

de fora”, sem a compreensão dos mecanismos institucionais envolvidos na prática e, afinal, 

de seu próprio sentido.  

Continuando essa refutação ao empirismo, G. E. M. Anscombe, uma das alunas 

mais expoentes de Wittgenstein, em um curto ensaio (“On brute facts”, 1958) refuta a tese 

humeana de que “de um ser não se deriva (racionalmente) um dever ser”, com um 

questionamento advindo de um exemplo banal: se um verdureiro entrega a alguém um saco 
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de batatas, desses fatos pode-se “pular” à conclusão de que o verdureiro deve ser pago pelos 

sacos de batatas que entregou? Como justificar o fato de ser “devido” o pagamento, apenas 

pelo fato do verdureiro ter entregado as batatas? A resposta de Anscombe é que esse dever 

de pagamento é derivado dos fatos da encomenda e entrega do saco de batatas, mas que a 

compreensão dessa noção de dever só é possível no contexto institucional que dá 

significação aos próprios fatos283, que permitem entender que no ato da entrega do saco de 

batatas há em curso a operacionalização de um elemento não factual, mas institucional: um 

contrato de compra e venda. Ou seja, compreender a realidade institucional implica conhecer 

o sentido das instituições e de seus usos na prática. E, nessa altura das explicações, fica claro 

que o direito, assim como dinheiro e outros exemplos trabalhados acima, faz parte desses 

elementos da realidade institucional, de modo que compreendê-lo apenas em termos 

empíricos e de um ponto de vista externo, revela-se uma empreitada míope.  

Um segundo aspecto do afastamento de uma teoria da norma se refere ao 

encontro entre as filosofias da linguagem e hermenêutica como opositores da mesma. Lopes 

destaca que, apesar das diferenças entre uma e outra vertente, há contudo um sentido em que 

ambas se opõem a essa visão empiricista do mundo das atividades humanas: 

 

Para quem percebe as diferenças, a primeira – a hermenêutica – é um 

desdobramento da filosofia do sujeito e da consciência, de estilo 

fenomenológico, herdeira de Edmund Husserl; a segunda – a filosofia 

analítica – é de matriz lógica, herdeira do segundo Wittgenstein. Para os 

que percebem a semelhança, ambas apontaram para limites do positivismo: 

primeiro, destacaram a razão em sua dimensão discursiva, dialógica e 

pragmática; segundo, apontaram para a relação entre pensar e agir, ou seja, 

para aquilo que se chamava a razão prática, os motivos e as razões para 

agir. Vale dizer, o modelo da ação humana foi diferenciado dos eventos do 

mundo, dos movimentos, dos acontecimentos puros e simples.284 

 

Ou seja, a despeito de suas diferenças, esses empreendimentos filosóficos tinham 

relevantes pontos em comum: não é possível compreender adequadamente o campo das 

atividades humanas a partir do método das ciências naturais, pois são campos que possuem 

naturezas distintas285. Não há um único método empírico e causal para as questões de 
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deliberação, e isso não implica irracionalidade para esse campo do saber. Eis o objetivo 

comum destas duas empreitadas filosóficas: retomar os problemas clássicos286 da 

inteligibilidade e racionalidade da ação287.  

A filosofia da linguagem e hermenêutica também tem como ponto em comum: 

postulam que todo falante de uma dada linguagem possui um domínio, mesmo que mínimo, 

da mesma, e nesse sentido deve ser capaz de justificar a sua ação à luz da linguagem da 

prática, isso é, à luz dos sentidos compartilhados pela mesma (na vertente da filosofia da 

linguagem), ou em sua tradição (na vertente hermenêutica). O sentido do discurso, portanto, 

não se verifica no sujeito solipsista, mas justamente com o encontro do mesmo com as regras 

da linguagem do campo em que o discurso é proferido288. 

Com isso, enfim, denota-se que para essas novas vertentes filosóficas há uma 

nítida distinção entre o ato de compreender e o de interpretar, em contraposição portanto à 

posição de Savigny exposta há pouco. O “segundo” Wittgenstein, da obra Investigações 

Filosóficas, explica a diferença entre a compreensão, que consiste no domínio de uma 

técnica e que vem “de um só golpe”, da tradução ou explicação daquilo que se 

compreendeu289. São atividades distintas, e não se pode interpretar a regra sem que, antes, 

ela seja compreendida. O aluno que não consegue apresentar o resultado de uma simples 

conta de adição, ou dar sequência a uma progressão aritmética, não entendeu a regra da 

adição, não compreendeu os elementos intelectuais que lhe permitem entrar nesse jogo de 

linguagem. E, se o aluno não compreendeu essa regra, certamente ela não está a sua 

disposição interpretativa: não há nada o que se interpretar, mas sim compreender290, na 

                                                           
enquanto a explicação causal pertence às ciências naturais.” (SCHMIDT, Lawrence K. Hermenêutica. 3ª ed. 

Tradução de Fábio Ribeiro. Petrópolis: Vozes, Rio de Janeiro, 2014, 19-20).    
286 Com efeito, Aristóteles em sua obra “Metafísica” já falava no campo da ciência prática: “É justo também 

denominar a filosofia ciência da verdade. Com efeito, da filosofia teorética é fim a verdade, da prática a obra, 

visto que os [filósofos] práticos, ainda que investiguem de que modo são as coisas, não estudam a causa por si 

mesma, mas em relação a alguma outra coisa” (1, 993 b, 19-23). E explica Berti: A filosofia prática, portanto, 

tem em comum com a teorética o fato de procurar a verdade, ou seja, o conhecimento de como são efetivamente 

as coisas, e também a causa de como são, ou seja o fato de ser ciência. Sua diferença em relação à filosofia 

teorética é que, para esta última, a verdade é fim para si mesma, enquanto para a filosofia prática a verdade não 

é o fim, mas apenas um meio em vista do outro, ou seja, da ação, sempre situada no tempo presente: não alguma 

coisa já existente, mas que deve ser feita agora”. (BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles. 2ª ed. Trad.: Dion 

Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 2002, 116).  
287 LOPES, J. R. L. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito como prática. 

Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, 211.  
288 Id., 212-3.  
289 Id., 216.  
290 Como o próprio Wittgenstein trabalha, em seu exemplo nas Investigações Filosóficas (WITTGENSTEIN, 

Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2014, 105, 

§185).  
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medida em que a condição de inteligibilidade do discurso (ato singular) é a compreensão 

mínima do sentido da língua (universal), que não lhe é disponível, mas sim objetivo e 

mandatório.  

Já pelo lado da filosofia hermenêutica, a tradição representa esses elementos 

condicionantes do discurso291. Ninguém diz nada sobre mundo a partir de um “grau zero de 

sentido”, para usar a expressão cunhada por Streck292. Aquilo que antecede o agente, a 

filosofia, os fatos sociais, os usos e costumes, são elementos que constituem a compreensão 

da prática, sem a qual não se podem proferir discursos inteligíveis sobre a mesma.   

Expostos, mesmo que brevemente, os fundamentos de uma teoria da ação, a 

tarefa de expor as suas características torna-se mais fácil. As teorias da ação adotam a 

premissa de que toda prática, por definição, é regrada e dotada de uma linguagem própria, 

de modo que agir dentro desta prática implica conhecer e compreender as regras que a 

constituem. A primeira característica da teoria da ação, portanto, é a centralidade do 

fenômeno da aplicação do direito, isso é, o foco teórico de uma teoria da ação é a descrição, 

explicação ou mesmo a prescrição do processo deliberativo jurídico, tratando assim de 

responder à pergunta “o que é decidir segundo o direito?” e, em seguida, “esta é uma boa 

decisão segundo o direito?”293.  

Logo, e essa é a segunda característica de uma teoria da ação, interessa ao teórico 

o ponto de vista do agente. A justificação da ação tomada pelo agente pelas regras da prática 

é a condição necessária para o sucesso de sua interação. Um discurso jurídico só ganha 

sentido se fundado na linguagem oferecida pelas normas, de modo que uma teoria da decisão 

(segundo o direito) é uma reflexão sobre o discurso de aplicação, de justificação de razões 

para agir e razões para decidir294. Enfim, segundo o viés da teoria da ação, as normas voltam 

a ser a medida para a produção de sentido do discurso do agente, e são elas mesmas, as 

normas, o critério pelo qual este discurso será criticado por outros agentes.  

Estas características gerais demonstram, afinal, as razões pelas quais a transição 

de uma teoria das normas para uma teoria da decisão acaba por abrir à teoria do direito uma 

                                                           
291 LOPES, J. R. L. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito como prática. 

Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, 217.  
292 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2011, 240.  
293 José Reinaldo de Lima. Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e Interpretação: 

temas de filosofia política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto (org.). Porto 

Alegre: Ed. Linus, 2009, 65.  
294 Idem, 66. 
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nova agenda de problemas, sobressaindo-se dentre eles a questão da interpretação. Nesse 

sentido, como observa Lopes, até mesmo um positivista exclusivista declarado, como Joseph 

Raz, volta a sua pesquisa para as razões jurídicas, bem como a de outras naturezas, que os 

agentes tem para agir295. O debate contemporâneo da teoria do direito, não obstante ter se 

fragmentado em diversas correntes que buscam apresentar uma gramática para a 

compreensão correta do direito, recupera de um modo geral a sua preocupação com o 

deliberar segundo o direito, com as condições de racionalidade do discurso, enfim, com a 

razão prática e sua filosofia, da qual Aristóteles há muito falou.  

Assim, retomando-se o clássico exemplo de Hart, “é proibida a entrada de 

veículos no parque”, pode-se dizer que uma teoria adequada do direito não daria ao juiz, ou 

qualquer outro agente, um amplo poder decisionista, de vertente kelseniana, ou 

discricionário, nos moldes hartianos, para determinar se o patinete da criança é ou não um 

veículo, para fins da proibição em questão. A prática do direito é muito maior do que o 

enunciado da regra que proíbe a entrada de veículos no parque, compreendendo-se a ideia de 

parque como um espaço de lazer, que deve ser preservado, de modo que o patinete – embora 

possua traços de veículo – adequa-se ao objetivo de lazer que o parque proporciona, 

enquanto um automóvel certamente não. E, ainda assim, não seriam todos os automóveis 

abarcados pela regra proibitiva. Como observa Lopes, citando Dennis Patterson, uma 

ambulância, em missão de resgate, com toda a razão não poderia ter a sua entrada no parque 

proibida pois, a regra que proíbe a entrada de veículos se destina à garantia do lazer e sossego 

dos usuários do parque, mas não à proibição do socorro aos necessitados296.   

Essa, de certa forma, é a riqueza da prática que foi preterida pela teoria da norma 

em benefício de uma linguagem enciclopédica do direito. O problema é que ninguém se 

torna fluente em uma língua decorando dicionários, ninguém aprende a deliberar segundo o 

direito decorando legislação, repositórios de precedentes e afins. Ser “fluente” no direito 

consiste em dominar uma técnica linguística, sabendo assim como usá-la nas inúmeras 

situações que são postas no dia a dia aos juristas para solução.       

Enfim, os propósitos de uma teoria da ação resgatam o caráter prático do direito, 

visando oferecer uma teoria focada no discurso de justificação das decisões dos agentes 

daquela prática ou, para usar uma famosa expressão de Dworkin, visa-se uma teoria que 

                                                           
295 LOPES, J. R. L. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito como prática. 

Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, pp. 203-226, out/dez 2016, 215.  
296 LOPES, J. R. L. Naturalismo Jurídico no Pensamento Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2014, 92. 
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destaque, compreenda e explique “[...] o modo como os juízes decidem os casos”297. E se os 

juízes afirmam e, de fato, interpretam o direito na sua aplicação, o modo como a 

interpretação se dá é, naturalmente, questão central para esse âmbito teórico.  

Contudo, a centralidade da interpretação para a teoria do direito (sob este viés 

da teoria da ação) não implica que a prática jurídica a tenha como uma atividade de primeira 

ordem. Esse é o erro que Patterson vislumbra na corrente teórica do interpretativismo, como 

exposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3298.  

Interessa neste momento, porém, ressaltar como essa crítica de Patterson ao 

interpretativismo se alinha à filosofia da linguagem. Como explica João Vergílio Cuter, 

referimo-nos tipicamente por interpretação de regras como “um texto que explica outro 

texto”299. Nesse sentido, não é possível que uma interpretação se sustente sozinha. Ela “paira 

no ar”, como diz Wittgenstein300. Disso decorre que seguir uma regra não pode ser uma 

interpretação, pois cairíamos em um regresso infinito de interpretações, como argumenta 

Cuter:  

 

“Se toda compreensão é uma interpretação, e se a interpretação é sempre 

um texto que explica o primeiro, então, para compreender este outro texto, 

devemos interpretá-lo novamente, e assim até o infinito.  A consequência 

absurda desse regresso infinito é que jamais poderíamos realmente 

compreender um texto, já que, para compreendê-lo definitivamente, 

deveríamos ser capazes de interpretá-lo definitivamente, e toda 

interpretação é um novo texto que deve ser compreendido e, portanto, 

interpretado.  O regresso se rompe assim que percebemos algo fundamental 

que está sendo ignorado nesse raciocínio. Uma interpretação só pode me 

fazer compreender um texto caso ela mesma seja compreendida. Portanto, 

caso ela mesma não precise ser interpretada. Longe de supor a necessidade 

de uma interpretação a cada passo, a ideia de interpretação supõe o 

                                                           
297 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 3ª Ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2014, p. 3.  
298 A fim de evitar repetições desnecessárias, remeto o leitor às seções mencionadas para a exposição do 

conteúdo da crítica de Patterson ao interpretativismo de Fish e Dworkin.   
299 CUTER, João Vergílio. Objetividade e Interpretação. In: MACEDO JR, Ronaldo Porto; BARBIERI, 

Catarina Helena Cortada (org.). Direito e Interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 95. Esse, aliás, é o conceito de interpretação para Wittgenstein, que diz: “§201 (...) Por isso, existe 

uma tendência em dizer: todo agir de acordo com a regra é uma interpretação. Entretanto, dever-se-ia 

denominar “interpretar” somente: substituir uma expressão da regra por outra expressão.” (WITTGENSTEIN, 

Ludwig. Investigações Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 114).   
300 “§198 “Mas como pode uma regra me ensinar o que devo fazer nessa posição? O que quer que eu façadeve 

ser compatível com a regra através de alguma interpretação?” – Não, não se deve dizer desta maneira, mas 

assim: toda interpretação, juntamente com o que é interpretado, está suspensa no ar; não pode servir-lhe de 

suporte. As interpretações por si só não determinam o significado” (WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações 

Filosóficas. 9ª Ed. Tradução: Marcos G. Montagnoli. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 112).  
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contrário disso. Supõe que haja textos que podem ser compreendidos sem 

a necessidade de qualquer interpretação.”301. 

 

É por isso que compreender um texto, uma regra, não equivale a falar que 

compreendeu esse mesmo texto ou regra. Há uma distinção entre interpretar uma regra e 

simplesmente aplica-la. A aplicação nada mais é do que a manifestação de sua compreensão 

que, como argumentado nesta dissertação à luz da teoria de Patterson, significa no caso do 

direito o domínio das formas de argumentação.    

Desta forma, a contribuição que Patterson oferece com sua teoria ao tema da 

interpretação é o próprio desafio que lança ao interpretativismo, seja aquele defendido na 

teoria de Ronald Dworkin ou de Stanley Fish: é filosoficamente insustentável a ideia 

segundo a qual interpretamos o tempo todo para poder compreender a prática jurídica.  

 

O que ganhamos com a teoria de Patterson? Uma proposta de agenda.  

Dennis Patterson oferece em sua obra voltada à teoria do direito uma poderosa 

crítica à ‘postura interpretativa’ comungada por diferentes correntes interpretativistas, como 

é o caso das teorias do direito de Stanley Fish e Ronald Dworkin, segundo a qual estamos a 

todo tempo “interpretando” a prática jurídica para poder compreendê-la. Patterson 

demonstrou que o caminho é inverso: compreendemos a gramática jurídica e pelo seu uso – 

por um consenso prévio – conseguimos conflitar de forma inteligível. Desta forma, o autor 

não está propondo uma teoria que ignora os desacordos, mas que os compreende através da 

gramática jurídica. Ao longo desse capítulo 3, a dissertação buscou expor e compreender as 

teses epistemológica e metodológica de Patterson como o substrato teórico-filosófico pelo 

qual o autor propõe um conceito de interpretação que explica como esses desacordos podem 

ser compreendidos através da gramática jurídica.  

Após essa longa caminhada, contudo, entendo que a maior contribuição de 

Patterson não reside sobre o que escreveu, mas sobre o que poderemos escrever a partir de 

sua concepção teórica: o seu olhar voltado à formas argumentativas dos juristas abre 

                                                           
301 CUTER, João Vergílio. Objetividade e Interpretação. In: MACEDO JR, Ronaldo Porto; BARBIERI, 

Catarina Helena Cortada (org.). Direito e Interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 96.  
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caminho a uma série de perguntas a serem investigadas em distintos campos do direito. Sua 

teoria sugere, portanto, uma agenda de pesquisas.  

Na história do direito (ou na história das ideias jurídicas), perguntas como “quais 

são as formas de argumento herdadas por uma dada comunidade jurídica?”, “quais formas 

foram endossadas ou abandonadas em determinado recorte etnográfico e cultural?” ou ainda, 

sob um viés de metodologia histórica, “como construir um argumento histórico?”, são todos 

pontos de partida promissores para se pensar a caracterização histórica de uma dada 

gramática jurídica. Aliás, o próprio pósfacio de Law and Truth sugere esse tipo de 

investigação302.   

Na dogmática, que compreendo aqui como a atividade do jurista que se põe a 

pensar e refletir em como resolver problemas práticos303, entendo que Patterson oferece uma 

forma de enxergar uma variada gama de situações.   

Pensemos, por exemplo, nos diversos movimentos sociais ocorridos ao longo do 

século XX e fortemente presentes nos dias de hoje: as suas reivindicações foram e são 

demandas por direitos ou, para usar a terminologia de Axel Honneth304, um dos novos 

representantes da teoria crítica, demandas de reconhecimento. A luta dos trabalhadores 

brasileiros por melhores condições de trabalho no roupante fabril no início do século XX e 

que se estendeu fortemente até a década de 1990, das mulheres pela conquista do direito ao 

voto em diversos países do mundo ocidental, dos homossexuais pelo reconhecimento e 

respeito de sua orientação sexual, enfim, todos esses movimentos sociais podem ser 

compreendidos juridicamente (e não sociologicamente ou filosoficamente) a partir das lentes 

teóricas de Patterson: quais são os argumentos que esses movimentos reivindicam? Qual é o 

fundamento jurídico das suas demandas? Em qual sentido posso dizer que os integrantes do 

                                                           
302 PATTERSON, Dennis. Law and Truth. Oxford University Press, 1996, p. 182.  
303 Para uma descrição das propostas de trabalho relevantes à dogmática jurídica, v. COURTIS, Christian. El 

Juego de Los Juristas: Ensayo de caracterización de la investigación dogmática. In: COURTIS, Christian (org.). 

Observar la ley: ensayos sobre metodologia de la iinvestigación jurídica. Madrid: Trotta, 2006.  
304 Como esclarece Ricardo Gonçalves: “Em sua teoria do reconhecimento, o autor partirá dos conflitos gerados 

pelas experiências de desrespeito e de suas configurações sociais e institucionais para, a partir disso, buscar as 

suas lógicas de funcionamento. Os conflitos sociais motivados por sentimentos morais de desrespeito e 

injustiça, quando articulados em uma linguagem comum a várias pessoas, podem ser vistos como processos 

que conduzem à aceleração de processos evolutivos sociais [...]. Portanto, interessa para a sua teoria os conflitos 

que se originam de experiências de desrespeito social, ou seja, das diversas formasde ataque à identidade 

pessoal ou coletiva que são capazes de motivar ações para restaurar essas relações de reconhecimento mútuo”. 

(GONÇALVES, Ricardo Juozepavicius. O Conceito de esfera pública - entre Jürgen Habermas e Axel 

Honneth. [Dissertação de Mestrado]. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 

65). Ver também, HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 

São Paulo, Editora 34, 2009.  
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Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) estão agindo licitamente ao ocuparem 

propriedades alheias?   

Também se mostra como um possível objeto de investigação dogmática por 

esses lentes de Patterson a recente questão debatida no meio jurídico brasileiro sobre o uso 

“abusivo” de argumentos consequencialistas como parâmetros para decisões judiciais em 

nossa corte constitucional, para o qual Conrado Hübner Mendes tachou o termo crítico de 

“consequenciachismo”305. O estudo desse problema a partir da compreensão dos limites ou 

problemas com o uso da argumentação prudencial, que como vimos se refere a um raciocínio 

de cálculo de custos consequenciais da adoção de uma dada medida, é potencialmente 

interessante, na medida em que investiga a seguinte questão: como a gramática do direito 

pode traduzir esses argumentos consequencialistas? Considerando ainda a recente 

introdução do art. 20 da Lei nº. 4.657/42306, a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), as “consequências práticas da decisão” 

ganhou também uma forma argumentativa-textual para ser justificada no discurso jurídico. 

Essa forma ‘textual’ de esgrimir um argumento consequencialista, porém, não resolve o 

problema de como traduzir o cálculo consequencialista para a gramática jurídica: o que vale, 

afinal, como consequência prática para o direito? 

Pensemos agora no processo civil brasileiro. É comum litigantes se depararem 

em decisões de embargos de declaração (art. 1022, Código de Processo Civil) com frases 

como: “Recebo os presentes embargos de declaração porque tempestivos mas, no mérito, 

nego-lhes provimento por entender inexistir omissão, contradição, obscuridade na sentença, 

mantendo-a em sua integralidade. Intime-se.”. Essas decisões se lastream em um 

entendimento jurisprudencial brasileiro segundo o qual o magistrado não está obrigado a 

rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja fundamentada e não seja 

inquinada por outros argumentos307. Mas como saber se a decisão é ou não inquinada por 

                                                           
305 Como defende Conrado Hübner, trata-se do “consequenciachismo”, o uso de dados empíricos para fins 

retóricos, selecionados sem um critério científico e colocados em uma perspectiva de pesquisa empírica séria, 

possui graves defeitos na medida em que representa uma perversão argumentativa, na qual se visa um efeito 

“impressionista” para deturpar a análise de algo que é por aquilo que seria desejável ser (cf. MENDES, Conrado 

Hübner. Jurisprudência impressionista. Revista Época. Acesso em 10/10/18, disponível em 

https://epoca.globo.com/conrado-hubner-mendes/jurisprudencia-impressionista-23066592.)  
306 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.               

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação 

de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

 
307 Por todos, veja-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:  

 

https://epoca.globo.com/conrado-hubner-mendes/jurisprudencia-impressionista-23066592
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outros argumentos – que não foram apreciados na decisão original, sentença ou acórdão, daí 

a oposição dos aclaratórios – se a decisão que rejeita os embargos não os aprecia, isso é, não 

argumenta como e por que o argumento suscitado pela parte não lhe infirma? A teoria de 

Patterson serve para avaliarmos esse problema processual sobre a seguinte ótica: se a 

apresentação de um argumento é a apresentação da verdade de uma proposição jurídica, esse 

argumento não deveria ser respondido? Se o argumento é verdade ele não influencia de 

alguma forma a decisão? A questão ainda ganha outros contornos quando consideramos que 

no Código de Processo Civil há uma previsão específica (art. 489, §1º308) que qualifica o 

dever de fundamentação, determinando algumas providências específicas – como, por 

exemplo, enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes capazes de infirmar a decisão 

adotada – sob pena de nulidade de fundamentação da decisão judicial.  

Na teoria e filosofia do direito, por fim, as perguntas “qual a correlação entre a 

argumentação ética e a tese positivista da separação entre direito e moral?”, “há algum 

sentido geral da prática jurídica que oriente ou circunscreva as formas de argumentação?” e 

“qual a diferença entre objetividade e verdade sob um prisma linguístico-filosófico pós-

modernista?” são poucos exemplos de uma variedade de questões que podem ser objeto de 

reflexão teórica a partir do quanto exposto e discutido nessa dissertação.  

No próximo e derradeiro item desta dissertação, utilizo-me da teoria de Patterson 

para analisar uma questão específica: casos claros devem ser interpretados ou 

                                                           
(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.O julgador possui o dever de enfrentar apenas as 

questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a 

vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre 

determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.(...). 

 

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª 

Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) 

 
308 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: (...) 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 

ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 

nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar 

a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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compreendidos? Isso é, situações nas quais os juristas identificam um sentido claro de uma 

dada norma como sendo o direito aplicável ao caso podem ser objeto de interpretação?  

 

3.4. Casos claros: interpretar ou compreender? 

 

Um caso concreto brasileiro relativamente recente fornece a essa pesquisa um 

exemplo interessante de “interpretação” de um caso claro.  

Aos dezessete de fevereiro de 2016, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria, negou habeas corpus pleiteado nos autos do HC 126.292-SP, aprovando a tese 

segundo a qual a execução da sentença penal condenatória seria lícita sem o seu respectivo 

trânsito em julgado, desde que confirmada por tribunal de segundo grau de jurisdição309. A 

decisão gerou polêmica no meio jurídico por romper com a compreensão até então dada para 

o princípio da presunção de inocência, consubstanciado no texto do art. 5º, LVII, CF/88. 

Segundo a literalidade de dispositivo constitucional (ninguém será considerado culpado até 

o trânsito em julgado de sentença penal condenatória), a doutrina penal e a própria 

jurisprudência do STF310, havia uma instanciação clara da norma em questão: vedava-se a 

execução da sentença penal antes de seu trânsito em julgado, salvo nas situações 

excepcionais (prisão preventiva e temporária).  

A compreensão da vedação à execução penal antes de seu respectivo trânsito em 

julgado como um caso claro foi objeto dos votos divergentes da maioria formada no 

julgamento em questão. Como se verifica no voto do Min. Ricardo Lewandowski, a clareza 

do dispositivo foi ressaltada como um óbice à sua própria interpretação. Não há o que 

interpretar, diz o Ministro, se o dispositivo é taxativo e categórico:  

 

“Assim como fiz, ao proferir um longo voto no HC 84.078, relatado pelo 

eminente Ministro Eros Grau, eu quero reafirmar que não consigo, assim 

como expressou o Ministro Marco Aurélio, ultrapassar a taxatividade desse 

dispositivo constitucional, que diz que a presunção de inocência se mantém 

até o trânsito em julgado. Isso é absolutamente taxativo, categórico; não 

vejo como se possa interpretar esse dispositivo. Voltando a, talvez, um 

ultrapassadíssimo preceito da antiga escola da exegese, eu diria que in 

                                                           
309 A íntegra do acórdão pode ser obtida em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570.  
310 Ressalve-se, contudo, que a jurisprudência do STF passou a decidir neste sentido (da presunção de inocência 

impedir a execução da sentença penal antes de seu respectivo trânsito em julgado) a partir de 5/2/2009, quando 

o Plenário assim decidiu nos autos do HC 84.078/MG. Antes disso, mesmo sob a vigência da CF/88 (e, 

portanto, do art. 5º, LVII), o STF entendia lícita a execução provisória da sentença penal condenatória. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570
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claris cessat interpretatio. E aqui nós estamos, evidentemente, in claris, e 

aí não podemos interpretar, data vênia.”311 

 

Entretanto, essa clareza foi desafiada fortemente pelo voto de outros ministros, 

especialmente o do Min. Luís Roberto Barroso que, apesar de não ter sido o relator do caso, 

expôs com maior contundência os argumentos pelos quais julgava inexistir clareza alguma 

na instanciação normativa até então atribuída ao art. 5º, LVII, CF/88. Segundo a própria 

estrutura lógica do voto, os argumentos que sustentariam o desafio a essa instanciação clara 

seriam de duas naturezas: jurídicos e pragmáticos.  

Os argumentos da primeira ordem destacam, inicialmente, que o verdadeiro 

fundamento para a decretação da prisão, no direito brasileiro, não seria o trânsito em julgado 

da condenação penal, mas sim a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, 

conclusão obtida da interpretação sistemática do art. 5º, LVII, CF/88 (“ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”) com o inciso 

LXI do mesmo artigo constitucional (“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”). Barroso distingue, 

assim, o regime da culpabilidade e o da prisão, afirmando que o direito possui regramento 

distinto para um e outro, até mesmo porque a declaração de culpa possui efeitos que vão 

além da eventual perda do direito de liberdade, como a indenização do dano causado pelo 

crime, perda de cargo ou função pública que, esses sim, só poderão ser exigíveis após o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tal como prevê o art. 5º, LVII, da 

Constituição, o que não atingiria o regramento da prisão, que prescindiria do trânsito em 

julgado para ser validamente determinada (como nos casos das prisões temporárias e 

preventiva ou para fins de extradição ou deportação)312.  

Ainda dentro dos argumentos jurídicos, o voto sustenta que a presunção de 

inocência seria um princípio, categoria de normas distinta das regras e sujeita à ponderação, 

isso é, submetida portanto ao conhecido método de decisão da teoria do jusfilósofo alemão 

Robert Alexy. A ponderação que o voto do Min. Barroso realiza parte da concepção de que 

a presunção de inocência, como princípio, sujeita-se a realizações na medida das 

possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto, logo, podendo ser realizado com maior 

ou menor intensidade. Delineando o conflito do caso concreto (HC 126.292-SP), afirma-se 

que o direito fundamental da presunção de inocência, que lido em sua máxima incidência 

                                                           
311 Fls. 97 da íntegra do Acórdão.  
312 Fls. 36-7 do Acórdão.  
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vedaria a execução da sentença penal condenatória antes de seu trânsito em julgado, colidiria 

com interesses constitucionais relativos à efetividade da lei (e do sistema) penal e dos bens 

jurídicos por ela tutelados, tendo em vista que a protelação permitida pela multiplicidade de 

recursos existentes na lei processual e a sensação social de impunidade contrastaria com a 

demanda constitucional de um sistema penal efetivo, sério e dotado de credibilidade.  

Dando sequência à ponderação, o voto passa a justificar a prevalência dos 

interesses constitucionais acima mencionados sobre o direito fundamental da presunção de 

inocência a partir da noção de que, ao decorrer do processo judicial e das sucessivas 

condenações, tal garantia passaria de um estágio de maior (anterior às condenações) para 

outro de menor relevância no caso concreto (posterior às condenações), em virtude da 

produção e confirmação de provas relativas à materialidade e autoria do delito, 

acrescentando ainda que, no sistema recursal brasileiro, são as duas primeiras instâncias que 

se responsabilizam quanto à análise de provas e de julgamento de fatos, cabendo aos 

tribunais superiores apenas a análise de questões de direito. Em outros termos, a condenação 

em segunda instância traria certeza judicial quanto à culpabilidade do indivíduo, minando a 

incidência normativa da presunção de inocência. E esse peso normativo mitigado do direito 

fundamental seria proporcionalmente relacionado ao aumento de peso da exigência de 

efetividade do sistema penal, que teria condições seguras para a responsabilização penal do 

condenado, levando o voto a concluir que “o sacrifício que se impõe ao princípio da não 

culpabilidade – prisão do acusado condenado em segundo grau antes do trânsito em julgado 

– é superado pelo que se ganha em proteção da efetividade e da credibilidade da Justiça” 

(fls. 40-1 do acórdão).  

O voto do Min. Barroso ainda apresenta argumentos pragmáticos para justificar 

a tese da possibilidade de execução da sentença penal condenatória a partir do julgamento 

em segunda instância. Segundo o voto, a necessidade de promover um maior “equilíbrio e 

funcionalidade do sistema de justiça criminal”, “diminuição da seletividade do sistema 

criminal” e “quebra do paradigma de impunidade”, seriam todos fundamentos de cunho ético 

que justificariam a modificação da compreensão até então dada ao princípio da presunção 

de inocência, na medida em que, diz o Min. Barroso em seu voto, a possibilidade da execução 

da sentença penal condenatória a partir da confirmação do julgado em segunda instância 

impediria o triunfo da sensação de impunidade oriunda de uma situação na qual indivíduos 

condenados penalmente em diversas instâncias esquivam-se do cumprimento de suas penas 
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por intermédio de recursos e mais recursos, cenário que daria privilégio aos réus com capital 

para pagar advogados dispostos a tanto.  

O “caso claro” desafiado no exemplo do HC 128.292-SP, evidentemente, é a 

compreensão segundo a qual o art. 5º, LVII, da Constituição, impedia a execução da sentença 

penal condenatória até o trânsito em julgado da mesma, isso é, até findarem-se os recursos 

cabíveis ou ocorrer a perda do direito de recorrer (por preclusão temporal ou desistência). O 

caso era entendido como claro pois a textualidade do dispositivo constitucional é categórica: 

ninguém pode ser considerado culpado (e portanto, submetido ao cumprimento de pena) até 

o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  

Como entender, porém, o resultado do julgamento do HC 128.292-SP? A 

despeito das diversas possibilidades de respostas para esta pergunta, entendo que a teoria de 

Patterson oferece recursos interessantes para a análise deste caso, o que me permite a 

construção de uma resposta à questão lançada no título desta seção. 

O voto do Ministro Barroso se utiliza de outras formas de argumentação para 

infirmar a “clareza” do caso, como por exemplo a distinção entre o regime jurídico da prisão 

e o da culpabilidade (argumento doutrinário) e o equilíbrio e funcionalidade do sistema de 

justiça criminal (argumento prudencial ou consequencialista). Ainda que os argumentos de 

Barroso possam ser contestados, a apresentação desses argumentos de acordo com a 

gramática da prática jurídica qualifica e torna inteligível a divergência. Nesse sentido, a 

disputa terá o seu lugar na atividade interpretativa, na qual os critérios de mínima mutilação, 

coerência e generalidade servirão como guias de persuasividade das formas de argumentação 

em disputa.    

O conceito de casos claros sob este viés teórico de Patterson, portanto, são 

situações nas quais a aplicabilidade de uma dada forma de argumento não se revela 

conflituosa perante a gramática da prática jurídica, isso é, perante outras formas de 

argumentação. Por exemplo, os juristas brasileiros sabem que para a alteração da destinação 

do edifício ou de uma unidade imobiliária é necessária a aprovação da unanimidade dos 

condôminos313, e que o prazo para a interposição de apelação contra a sentença é de quinze 

                                                           
313 Pois assim determina o Código Civil, em seu art. 1.351: Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos 

votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade 

imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos.  
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dias, ante o que determina o §5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil314, pois em ambos 

os casos há em operação uma forma de argumentação textual claramente aplicável e não 

disputada por outros argumentos. Esse, porém, não foi o caso do HC 128.292-SP, no qual 

outras formas de argumentação conflitaram com o argumento textual relativo ao art. 5º, 

LVII, da Constituição, no qual se apoiava a jurisprudência do STF, dando ensejo à atividade 

interpretativa.   

Contudo, isso não significa que, na teoria de Patterson, os conflitos de 

compreensão ocorram apenas nas situações de divergências entre formas de argumentos e o 

seu subsequente estágio interpretativo. Argumento que há também a modificação da 

compreensão em algumas situações revolucionárias, nais quais reconhecemos que, de acordo 

com as próprias regras do campo, a sua gramática deve ser reformulada.  

Inicialmente ilustro essa possibilidade de modificação de compreensão com um 

exemplo não jurídico: hoje é trivial falar que a teoria da relatividade de Einsten revolucionou 

a física newtoniana. Como explica Stephen Hawking, até “antes de 1915, o espaço e tempo 

eram vistos como um palco fixo onde os eventos ocorriam, mas que não era afetado pelo que 

acontecia nele [..] A situação, no entanto, é bastante diferente na teoria da relatividade geral. 

Espaço e tempo passaram a ser quantidades dinâmicas (...)”315. O que nos interessa, contudo, 

não são os detalhes técnicos, mas sim a lógica da argumentação de Einsten: foi a partir dos 

próprios conhecimentos da física de sua época, isso é, a partir da gramática desse campo do 

conhecimento que ele logrou comprovar que certos preceitos da física newtoniana estavam 

errados. Einsten não fez uma interpretação da física newtoniana, mas na verdade modificou 

a compreensão do campo do conhecimento através de uma reformulação da gramática da 

física a partir de suas próprias regras. Einsten não fez uma interpretação “prévia” da física 

para então compreender as regras do campo, tampouco inventou uma nova física. Ele apenas 

demonstrou que, se levarmos em conta tais e tais regras, a gramática do campo deve ser 

compreendida de uma certa maneira, que é distinta da forma que era compreendida pela 

física newtoniana.  

                                                           
314 Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de 

advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 

(...) 

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 

(quinze) dias. 
315 HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo. Rio de Janeiro: Íntrinseca, 2015, p. 52.  
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E situações deste tipo também ocorrem no direito. A lição de Túlio Ascarelli 

sobre os contratos plurilaterais é outro bom exemplo316 para pensarmos na modificação da 

compreensão. À época da divulgação de seu “O contrato plurilateral”, havia na doutrina uma 

disputa sobre a natureza do contrato de sociedade: por um lado, defendia-se a natureza de 

ato complexo; pelo outro, a natureza de contrato. O autor percebe, porém, que em ambas as 

correntes verificam-se problemas no uso de seus conceitos na prática contratual: sob o 

prisma do ato complexo, tornava-se difícil a explicação da aplicação de diversas normas do 

direito contratual à constituição da sociedade; na outra, a dificuldade era explicar a exclusão 

de outras normas contratuais, como é o caso da exceção do contrato não cumprido317.  

Mais importante, o jurista identifica (dentre outros) um importante elemento 

distintivo dos contratos de sociedade dos demais contratos (como o de compra e venda): a 

sua função instrumental de cooperação para uma finalidade comum318. A solução que 

Ascarelli propõe é a identificação e distinção de uma sub-espécie contratual, o contrato 

plurilateral, que abarca a finalidade cooperativa e instrumental deste tipo de avença, 

modificando e fazendo avançar a compreensão da própria prática jurídica contratual, na 

medida em que seus argumentos doutrinários demonstram uma falta de clareza na explicação 

doutrinária existente sobre a prática (sobre o uso, portanto) dos contratos de sociedade. E é 

nesse ponto que a teoria de Patterson se mostra relevante para entendermos o raciocínio 

jurídico envolvido neste exemplo. A modificação de compreensão da natureza do contrato 

de sociedade se deu através da gramática da prática jurídica (no caso, da prática contratual), 

em atenção ao uso do contrato de sociedade e as dificuldades que o estágio de compreensão 

até então existente implicava.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 Credito este exemplo às aulas de “Filosofia do Direito” ministradas pelo Professor José Reinaldo de Lima 

Lopes.  
317 ASCARELLI, Túlio. O contrato plurilateral. In: Problemas das Sociedades Anônimas e Direito 

Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945, p. 255-7.   
318 ASCARELLI, Túlio. O contrato plurilateral. In: Problemas das Sociedades Anônimas e Direito 

Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945, p. 271-2.  
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CONCLUSÃO 

 

A epígrafe desta dissertação consiste em passagem do §199 das Investigações 

Filosóficas de Wittgenstein: compreender uma língua é dominar uma técnica. Esta 

dissertação consistiu em demonstrar como Patterson defende que, para o direito, essa 

sintética epígrafe significa: compreender o direito é dominar as formas de argumentação.  

Mas as semelhanças com a obra wittgensteiniana vão além. Assim como 

Wittgenstein pretendia em suas Investigações Filosóficas oferecer um manual para se pensar 

filosoficamente, creio que Patterson intentou com o seu Direito e Verdade um manual para 

se pensar e agir juridicamente. E a chave para a sua resposta é: juristas agem a partir das 

formas de argumentos. Desta forma, de sua procura por uma resposta à pergunta “o que 

significa dizer que uma proposição jurídica é verdadeira?”, Patterson acabou respondendo o 

que faz um jurista se reconhecer como tal.  

É verdade, porém, que a obra de Patterson não pode ser considerada como uma 

teoria geral do direito. Justamente por isso, recentemente o autor associa a sua proposta 

teórica ao positivismo hartiano319 para alcançar esse “status” de teoria geral: em sua leitura, 

a obra de Hart oferece uma resposta adequada para a descrição do que seja um sistema 

jurídico: a partir da distinção entre regras primárias e secundárias e a compreensão do que 

seja a regra de reconhecimento, é possível identificar descritivamente o que seja o direito em 

uma dada comunidade, distinguindo-o de outras normas sociais.  

Para novamente falar com Lopes, a distinção entre teoria da norma e teoria da 

ação não implica a “desnecessidade” de uma teoria da norma para o direito. Muito pelo 

contrário, não há como uma teoria da ação se desenvolver sem a pressuposição de uma teoria 

da norma320. Entendo que Patterson acolhe essa ideia: a sua proposta de teoria geral consiste 

no acolhimento da teoria da norma oferecida pelo positivismo de Hart para a explicação da 

racionalidade dos normas, acrescida de sua própria contribuição destinada ao aclaramento 

da racionalidade do agir do jurista, o que não seria fornecido pela estrutura teórica do 

positivismo hartiana, daí a sua sujeição às críticas de Dworkin. 

                                                           
319 PATTERSON, Dennis. Theoretical Disagreement, Legal Positivism and Interpretation. Ratio Juris. Vol. 

31. N. 3. September, 2018, 274-5.  
320 Entre a teoria da norma e a teoria da ação. In: Norma, Moralidade e Interpretação: temas de filosofia 

política e direito. STORCK, Alfredo Carlos; LISBOA, Wladimir Barreto (org.). Porto Alegre: Ed. Linus, 

2009, p. 68-9.  



144 

 

Patterson, nesse sentido, visa suprir o positivismo com um arsenal teórico que 

refute a crítica de Dworkin e, ao mesmo tempo, permita compreender de dentro a 

racionalidade do agir do jurista. Convergentemente a Dworkin, entendo que Patterson 

defende, sob um prisma argumentativo, uma teoria do direito avaliativa, que não se furte a 

justificar o melhor uso das formas de argumentação; da mesma forma, entendo que Patterson 

adota a tese da conexão entre direito e moral também sob o prisma dos usos argumentativos: 

se há o referendo da argumentação ética pela prática jurídica, certamente há as razões morais 

são também razões jurídicas, desde que traduzidas à forma da argumentação ética; ainda em 

convergência a Dworkin, postulo que Patterson discorda da tese hartiana da 

discricionariedade, pois juristas possuem critérios racionais para agir nos casos “difíceis”, 

isso é, nos casos em que a gramática do direito apresenta algum conflito.  

O grande desacordo entre Patterson e Dworkin, ironicamente, é a compreensão 

dos desacordos entre os juristas. O encaminhamento de Dworkin em sua obra mais madura 

à filosofia política e moral é um demonstrativo da coerência deste autor com a sua concepção 

sobre o direito: não é possível compreender o que é direito e as suas exigências sem um 

engajamento político ou moral. As teorias positivistas semânticas falharam por não saber 

explicar como os juristas enxergavam razões jurídicas em fontes que não eram reconhecidas 

como jurídicas por suas teorias, daí os desacordos teóricos. A resposta de Dworkin ao 

enfrentamento desses desacordos vem em seu exemplo da cortesia: nós não entendemos as 

exigências da prática de uma cortesia se não compreendemos o seu sentido, o que o seu valor 

político-moral requer. É por isso que o direito, uma prática como a cortesia, só pode ser 

compreendido se nos engajarmos moral e politicamente, o que se dá por uma postura 

interpretativa em relação ao direito. É apenas interpretando politicamente o direito que 

podemos compreendê-lo em sua melhor luz moral, enxergar as suas exigências de 

integridade e coerência como justificativas necessárias para o exercício jurisdicional, para o 

exercício da coerção do Estado sobre os direitos de cada um de nós.  

Não creio que Patterson divirja de Dworkin, senão para dizer que essa 

compreensão não é de direito, mas sobre o direito. A filosofia política e moral sem dúvida 

constitui uma linguagem imprescindível para a compreensão do que seja o direito, mas 

possuir uma visão crítica sobre o direito não ensina o próprio crítico a falar a língua dos 

juristas. Compreender o direito pela teoria política, moral, econômica, enfim, sobre qualquer 

prisma externo, certamente fornece ao jurista subsídios fundamentais para pensar e repensar 

a própria prática e, ao longo desta dissertação forneci exemplos de como essas compreensões 
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sobre o direito foram significativas para mudanças de compreensão da própria prática 

jurídica. Entretanto, nesses mesmos exemplos demonstrei que é apenas traduzindo essas 

compreensões externas à gramática do direito que o jurista manifesta a compreensão de 

direito e, consequentemente, modifica a compreensão da prática jurídica. E o modo pelo qual 

fazemos isso é pelas formas de argumentação.  

Os desacordos teóricos de Dworkin, portanto, são divergências sobre o direito, 

salvo a sua tradução em uma das formas de argumento endossadas culturalmente por uma 

dada prática jurídica. Nesse caso, a divergência de compreensão deixa de ser entre 

gramáticas distintas e passa a ser entre argumentos. É apenas quando cumprido esse ônus 

argumentativo – tarefa que cabe exclusivamente ao jurista – que temos, assim, um desacordo 

genuíno: ele demonstra que a própria gramática jurídica é insatisfatória para a solução de 

um caso específico. É diante desse desacordo, enfim que os juristas são chamados a 

interpretar.     

A contribuição de Patterson para a teoria da interpretação, portanto, qualifica a 

divergência interpretativa. Não estamos nós, juristas, a divergir interpretativamente sobre 

tudo, mas apenas sobre argumentos. É plenamente possível que tenhamos compreensões 

diversas sobre o direito, mas acaso elas não sejam traduzíveis à gramática do direito, às 

formas de argumentação, o eventual conflito entre essas compreensões não será 

propriamente jurídico. Não é algo que juristas possam resolver pela sua língua.  

Por outro lado, conflitos argumentativos são justamente de responsabilidade 

exclusiva dos juristas. Os critérios interpretativos oferecidos pela teoria de Patterson – 

mínima mutilação, coerência e generalidade – são instrumentos, ferramentas, pelas quais os 

juristas podem vislumbrar quais argumentos em conflito oferecem uma resposta menos 

agressiva à gramática jurídica como um todo e, portanto, mais persuasiva. Friso o 

“persuasiva”, assim como fiz na seção 3.2: os argumentos em conflito já são verdadeiros à 

luz da gramática jurídica, justamente por respeitarem a mesma; Os critérios em questão são, 

portanto, formas de resolvermos racionalmente os desacordos argumentativos, 

aperfeiçoando assim a nossa própria compreensão sobre a gramática da prática jurídica.   

Mas nada do que Patterson está propondo em sua teoria fará sentido, ou alguma 

diferença, se tomarmos a sua obra como um ponto de chegada, como algo pronto e acabado 

que resolve os problemas dos juristas ou do direito. Esse com certeza é um modo seguro de 

não compreender o trabalho de Patterson, tornando inútil todo seu esforço. A sua provacação 
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aos juristas é puramente wittgensteiniana321: ela oferece um manual de como se pensar 

juridicamente, mas não resolve (e nem pretende resolver) os problemas que estão no mundo 

a desafiar os juristas. A sua intenção é provocar nos juristas um senso de responsabilidade 

argumentativa, fazendo perceber que as formas de argumentação são a gramática que 

constrange a forma pela qual falamos que uma dada proposição é jurídica. Mas a 

responsabilidade de dizer se uma dada proposição é ou não jurídica, se um caso é ou não 

adequadamente resolvido por um dado argumento, não é de Patterson, mas nossa – dos 

juristas. A sua obra, portanto, é um apenas um ponto de partida.  

E foi por esse ponto de partida que essa dissertação tentou, mesmo que 

brevemente, se imiscuir no problema da interpretação de casos claros (item 3.4), definidos 

como situações nas quais uma forma de argumentação indica um sentido normativo 

indisputado, isso é, sem conflitar com outra forma de argumentação. Casos claros, portanto, 

são situações que demandam do jurista compreensão da gramática, e não interpretação.   

Isso não significa, contudo, que casos claros não possam ser desafiados. O 

aperfeiçoamento deste desafio, porém, se dá justamente pelo uso da gramática da prática: as 

formas de argumentação. É através delas que o jurista demonstra a falta de clareza do 

suposto caso claro, demonstrando que a normatividade da prática demanda outros possíveis 

sentidos, diferentes daquele apresentado pela forma de argumento que sustentava a clareza 

do caso. É apenas quando satisfeita essa exigência argumentativa que a interpretação tem o 

seu lugar, pois argumentos igualmente verdadeiros disputam a solução do caso.   

Nesse sentido, defendo que Patterson concorda com a ideia expressa pelo 

tradicional brocardo latino clara non sunt interpretanda, “o que é claro não deve ser 

interpretado”, cuja ideia não se confunde com in claris cessat interpretatio, isso é, “no claro 

cessa a interpretação”. Embora sejam comumente reproduzidos com ares de equivalência, 

esses brocardos possuem sentidos completamente distintos, como explica Juliano Maranhão: 

 

“Em clara non sunt interpretanda tem-se o adjetivo clara [clarus 

(masculino), clara (feminino), clarum (neutro)] substantivado no neutro 

plural: ‘coisas claras’, ‘textos claros’, ‘discursos claros’. A esse adjetivo se 

associa outro, o particípio futuro passivo, também chamado gerundivo: 

‘coisas claras não são interpretandas’; ou seja, ‘o que é claro não deve ser 

interpretado’. Note-se que o centro da frase, ordenada à guisa de latim 

medieval (clássico decerto ordenaria diferentemente) é clara. Já em in 

claris cessat interpretatio tem-se o mesmo adjetivo substantivado, agora 

                                                           
321 Nos termos que Seabra destacou em sua dissertação, ao defender que as Investigações Filosóficas de 

Wittgenstein são um manual de como se pensar filosoficamente, cf. exposição da seção 3.3.  
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no caso ablativo (a rigor, locativo) e o centro da frase é o substantivo 

interpretatio: ‘em coisas claras cessa a interpretação’, ‘a interpretação 

cessa no que é claro’, ‘o que é claro põe termo à interpretação’. Entende-

se que – havendo interpretação em andamento -, quando se chega a pontos 

claros, estes façam cessar a interpretação. Assim, em clara non sunt 

interpretanda não se pressupõe a interpretação; segundo in claris cessat 

interpretatio a interpretação, pressuposta, cessa.”322.   

 

A teoria de Patterson, portanto, é uma crítica ao in claris cessat interpretatio, à 

ideia segundo a qual a clareza de uma lei ou de um caso é fruto de uma convergência 

interpretativa que faz “cessar” a necessidade de interpretarmos, pois o caso é claro. Todavia, 

o caminho é inverso. É dominando a gramática da prática jurídica que compreendemos 

alguns casos como claros, sem a necessidade de recorrer à interpretação para explica-lo, 

salvo para aqueles que não dominam adequadamente a gramática do direito. Como lembra 

Lopes em citação de Duaren, “todo Direito é certo ou incerto. Sobre o que é certo nenhuma 

interpretação é necessária, senão para os ignorantes, para quem tudo é incerto”323. Para 

aqueles que não compreendem as práticas jurídicas em toda a sua profundidade (e isso, 

evidentemente, não é uma tarefa fácil), sempre haverá incertezas e obscuridades de toda 

ordem.  

 

Uma imagem do direito?  

Um dos momentos que eu mais aguardava à época do meu primeiro contato com 

a teoria e filosofia do direito, ainda nas aulas de graduação, era a conclusão do estudo da 

obra de algum autor ou teoria do direito com uma imagem do direito – uma das várias 

virtudes do professor que a ministrava emprestava à disciplina. O jeito como essas imagens 

me sensibilizavam era diferente: eu sabia quem era o autor, entendia (nos limites de uma 

graduação, por óbvio) a teoria proposta, mas a imagem sempre queria dizer mais. O retrato 

do imperativismo por um quadro em que os súditos se curvam ao soberano com uma feição 

de temor. A imagem do realismo norte-americano em uma foto, que tinha de ser em preto e 

branco, dos juízes da Suprema Corte. Uma estrutura piramidal escalonada por relações 

lógicas entre si para o positivismo kelseniano. O jogo de futebol ao estudarmos o positivismo 

                                                           
322 Cf. MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo. São Paulo: 

Marcial Pons, 2012, p. 108. Embora cite o esclarecimento etimológico de Maranhão, registro que na obra em 

questão o autor defende a interpretação como uma atividade perene, que cessa diante da clareza (in claris cessat 

interpretatio), em que pese também apresentar uma crítica ao interpretativismo dworkiniano.    
323 LOPES, José Reinaldo de Lima. Filosofia analítica e hermenêutica: preliminares a uma teoria do direito 

como prática. Revista de Informação Legislativa, a. 53, n. 212, out/dez 2016, p. 218.  
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de Hart, quando falávamos de seu sistema de regras, e um curioso quadrinho de uma sala de 

audiência na qual um juiz coroado ocupava o centro, rodeado por advogados com uma feição 

de desespero, quando abordávamos a discricionariedade judicial.   

Desta saudosa época para cá, a questão da imagem do direito me acompanhou. 

Com a conclusão da graduação, inserção na prática como advogado, militando em diferentes 

áreas e posições, eu mesmo fui tentando (e tentado a) montar aos poucos uma imagem 

daquilo que identificava como direito. Contudo, ao longo deste mestrado essas imagens 

viraram todas um grande borrão – como haveria de ser, aliás – iniciando-se daí um lento 

processo de reconstrução que, assim imagino, nunca vai cessar.  

Mesmo com isso em mente, após essa intensa exposição à teoria de Patterson 

não pude evitar me ocorrer uma nova imagem do direito: a sala de audiências. A prática do 

direito e algumas de suas solenidades são associdadas a certos significados: juízes usam a 

toga como um símbolo da imparcialidade e de um “juízo de iguais”, presidentes (ao menos 

no caso brasileiro) fazem um juramento de cumprir a Constituição, simbolizando a 

submissão da política, e dos políticos, ao direito; advogados brasileiros em sua ordenação 

juram observar a “boa aplicação das leis”, querendo dizer com isso que zelar pela 

argumentação é um elemento fundante da prática jurídica, da qual o advogado é agente 

necessário. A sala de audiências, que é uma imagem para a prática das audiências, também 

possui uma simbologia que julgo retratar bem, ao menos nos aspectos que irei elencar 

abaixo, as ideias do que constitui o direito, segundo o enfoque teórico de Patterson:  

 

 Audiência é uma prática: não há uma audiência, mas audiências, que se 

realizam conforme regras. O sentido de uma audiência é a reunião de 

cidadãos para a solução de um problema, sob as regras do direito.  

 

 Audiência é oitiva de todos os argumentos: ouvir as partes é ouvir os seus 

argumentos. E é por meio desses argumentos que as partes irão se comunicar 

e o juiz decidir. Os argumentos e as suas formas são a gramática pela qual a 

audiência se desenvolve e termina (com a decisão).   

 

 O resultado da audiência é guia para a ação: as partes vão à sala de 

audiência em busca de um guia para suas ações. Embora possuam razões 
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para estar ali, os argumentos, elas esperam uma resposta a eles. E essa 

resposta é um guia para saberem como participar do “jogo” do direito.   

 

 A sala de audiências é o campo do direito, mas o seu acesso é público:  a 

simbologia das portas abertas significa a submissão do direito ao escrutínio 

público. A gramática pela qual a audiência transcorre é jurídica, mas a crítica 

que lhe pode ser feita é pública, sujeita assim a variadas gramáticas (politica, 

moral, econômica etc.).   

 

Embora a sala de audiências possa ser também compreendida como uma imagem 

demasiadamente conflitiva do direito, como se o direito fosse uma espécie de “sala de 

guerras” eterna, creio que isso descreva mal o que realmente fazemos quando entramos numa 

sala de audiências, à luz das características que mencionei acima. Em que pese o conflito 

das partes, há entre elas um consenso muito mais significativo: o de que é possível 

resolverem o seu problema pela língua do direito. Por isso que a sala de audiências é também 

uma sala de civilidade, um campo no qual depositamos a esperança de que os nossos 

conflitos possam ser resolvidos por uma linguagem comum, que é a linguagem jurídica. Os 

juristas são os profissionais que fazem essa linguagem funcionar.   

Essa simbologia da sala de audiência, enfim, reforça a imagem de uma teoria do 

direito dos juristas. Não o jurista-cientista, jurista-sociólogo, jurista-economista ou jurista-

filósofo, mas o jurista que reconhece em seu próprio campo uma gramática com a capacidade 

de apreender a lógica dos cientistas, os problemas do sociólogo, os cálculos do economista 

e as exigências morais do filósofo e traduzi-las como argumentos jurídicos.   
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