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RESUMO 

 

ARAÚJO, J. A. A. TORNANDO A ADJUDICAÇÃO EXPLÍCITA: Uma análise 

inferencialista dos limites dos argumentos interpretativos na fundamentação das 

decisões judiciais. 2020. 377f. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020. 

A adjudicação é um momento crucial da prática jurídica, e uma adequada fundamentação é 
condição de validade das decisões judiciais. Apesar disso, há pouca clareza no estudo dessa 
fundamentação enquanto argumentação jurídica racional. Diante de um caso individual que 
deve ser decidido, frequentemente as atividades de definir as regras jurídicas aplicáveis, 
interpretar essas regras derivando soluções normativas e, por fim, determinar a solução para 
o caso individual, são discutidas em conjunto, sem uma delimitação clara do que está em 
jogo em cada uma delas. Esta falta de clareza metodológica é potencializada por uma 
incorporação da filosofia da linguagem para a teoria do direito que, a partir do que é 
caracterizado como uma natural indeterminação da linguagem utilizada na formulação das 
regras, pretende sustentar que a atividade interpretativa dos juízes não está sujeita a limites 
objetivamente identificáveis. Propõe-se, aqui, em sentido contrário a este ceticismo, que não 
só é possível descrever objetivamente a atividade interpretativa como também analisar os 
limites dos argumentos interpretativos frequentemente utilizados na fundamentação das 
decisões judiciais em casos difíceis. A partir da introdução de uma delimitação metodológica 
entre interpretação e construção jurídicas, descreve-se uma moldura inferencialista na linha 
da teoria semântica de Robert Brandom, que toma a inferência como unidade primária de 
significado e desenvolve uma rota para uma semântica inferencialista a partir de uma 
pragmática normativa baseada na instituição social das normas linguísticas a partir das 
atitudes deônticas dos participantes da prática. Esta moldura é aplicada a diversas decisões 
judiciais para evidenciar que os argumentos interpretativos (e construtivos) devem ser 
interpretados como padrões de inferência material, cuja validade está vinculada ao conteúdo 
conceitual nelas articulado. Esta estratégia permite definir que a interpretação é constrita 
pelos limites semânticos da formulação das regras, e que os argumentos dos Tribunais de 
redefinição do significado de termos e expressões e de modificação das inferências materiais 
necessárias são irracionais enquanto movimentos que não podem ser feitos de forma 
independente em relação a conceitos essencialmente perspectivo-dependentes no 
necessariamente social “jogo de dar e demandar razões” que caracteriza as práticas 
linguístico-discursivas, em particular a prática de fundamentar decisões judiciais. 

Palavras-chave: interpretação jurídica, teoria da argumentação jurídica, pragmática 
discursiva, objetividade, normatividade do significado linguístico, inferencialismo. 



ABSTRACT 

 

ARAÚJO, J. A. A. MAKING ADJUDICATION EXPLICIT: An inferentialist analysis 

of the limits of interpretive arguments in the justification of judicial decisions. 2020. 
377p. Doctorate Thesis – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

Adjudication is a crucial moment in the practice of Law, and a proper justification is a 
requirement for the validity of judicial rulings. Nonetheless, there is little clarity in the study 
of judicial decisions as rational reasoning. When deciding an individual case, often judges 
conflate the activities of defining the applicable rules, interpreting these rules deriving 
normative solutions and, at last, determining the solution for the individual case. These 
procedures are usually analyzed as a single movement, without a clear delimitation of what 
is at stake at each moment. This lack of methodological precision is further increased by an 
import from the philosophy of language to legal theory. From what is characterized as a 
natural indetermination of the language used in rule formulations, it is claimed that judicial 
interpretive activity is not constrained by rational limits. I propose, in contrary to that 
skepticism, that it is possible to give an objective account of judicial interpretation and of 
the limits of interpretive arguments often used in justifying judicial rulings in hard cases. 
Starting with the introduction of a methodological distinction between interpretation and 
legal construction, I then describe an inferentialist framework based on Robert Brandom’s 
semantic theory. He takes the inference as primary element for meaning and develops a 
pragmatic route for an inferentialist semantics based on the social institution of linguistic 
norms grounded on the deontic attitudes of the participants in a discursive practice. This 
framework is applied in many judicial rulings to make explicit that interpretive and 
constructive arguments must be taken as material-inferential patterns, with a primary 
normativity grounding its validity in the conceptual content inferentially articulated. This 
strategy allows describing judicial interpretation as constrained by the semantic limits of rule 
formulations. Furthermore, interpretive arguments used by Courts with theses of content 
redefinition, modification on consequential inferences and rejection of endorsed material-
inferential patterns are irrational as movements that cannot be made from an isolated 
standpoint, since the concepts are social-perspectival in a “game of giving and asking for 
reasons”. 

Keywords: judicial interpretation, theory of legal reasoning, discursive pragmatics, 
objectivity, normativity of linguistic meaning, inferentialism. 

  



 

 

SOMMARIO 

 

ARAÚJO, J. A. A. RENDENDO ESPLICITA L’AGGIUDICAZIONE: Una analisi 

inferenzialista dei limiti degli argomenti interpretativi nella giustificazione delle 

decisioni giudiziali. 2020. 377p. Tesi di Dottorato – Scuola di Giurisprudenza, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2020. 

L’aggiudicazione è un momento cruciale della pratica giuridica, ed una adeguata 
fondamentazione è condizione di validità delle decisioni giudiziali. Nonostante ciò, vi è poca 
chiarezza nello studio di questa fondamentazione in quanto argomentazione giuridica 
razionale. Dinanzi ad un caso individuale che deve essere deciso, frequentemente le attività 
di definire le regole giuridiche applicabili, interpretare queste regole da cui derivare 
soluzioni normative e, infine, determinare la soluzione per il caso individuale, sono discusse 
congiuntamente, senza una delimitazione chiara di ciò che è in gioco in ciascuna di esse. 
Questa mancanza di chiarezza metodologica è potenziata da una incorporazione della 
filosofia del linguaggio nella teoria del diritto che, a partire da ciò che è caratterizzato come 
una naturale indeterminazione del linguaggio utilizzato nella formulazione delle regole, 
pretende sostenere che l’attività interpretativa dei giudici non è soggetta a limiti 
oggettivamente identificabili. Si propone, qui, in senso contrario a questo scetticismo, che 
non soltanto è possibile descrivere oggettivamente l’attività interpretativa, ma, altresì, 
analizzare i limiti degli argomenti interpretativi frequentemente utilizzati nella 
fondamentazione delle decisioni giudiziali in casi difficili. A partire dall’introduzione di una 
delimitazione metodologica tra interpretazione e costruzione giuridiche, si descrive una 
cornice inferenzialista sulla linea della teoria semantica di Robert Brandom, che 
prende/considera l’inferenza come unità primaria di significato e sviluppa un percorso verso 
una semantica inferenzialista a partire da una prammatica normativa basata sull’istituzione 
sociale delle norme linguistiche a partire dalle attitudini deontiche dei partecipanti alla 
pratica. Questa cornice è applicata a diverse decisioni giudiziali per evidenziare che gli 
argomenti interpretativi (e costruttivi) devono essere interpretati come modelli di inferenza 
materiale, la cui validità è vincolata al contenuto concettuale in esse articolato. Questa 
strategia permette di definire che l’interpretazione è costretta dai limiti semantici della 
formulazione delle regole, e che gli argomenti dei Tribunali di ridefinizione del significato 
di termini ed espressioni e di modifica delle inferenze materiali necessarie sono irrazionali, 
in quanto movimenti che non possono essere eseguiti in modo indipendente in relazione a 
concetti essenzialmente prospettivo-dipendenti nel necessariamente sociale “gioco del dare 
e rivendicare ragioni” che caratterizza le pratiche linguistico-discorsive, in particolare la 
pratica di fondamentare decisioni giudiziali. 

Parole chiave: interpretazione giuridica, teoria dell’argomentazione giuridica, prammatica 
discorsiva, oggettività, normatività del significato linguistico, inferenzialismo. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“What’s in a name? That which we call a rose 
By any other name would smell as sweet.” 

Shakespeare, 
Romeo and Juliet 

 

 

 “‘When I use a word’, Humpty Dumpty said, 
in rather a scornful tone, ‘it means just what I 
choose it to mean — neither more nor less’. 

‘The question is’, said Alice, ‘whether you 
can make words mean so many different 
things’. 

‘The question is’, said Humpty Dumpty, 
‘which is to be master — that’s all.’” 

Lewis Carroll, 
Through the Looking Glass 
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1 INTRODUÇÃO 

A interpretação de regras é atividade fundamental na adjudicação, o que é 

normalmente feito através do uso de argumentos interpretativos bastante trabalhados na 

tradição jurídica. Apesar dessa familiaridade, a argumentação que constitui a fundamentação 

das decisões judiciais padece de uma frequente falta de clareza quanto a uma distinção entre 

o que pode ser objetivamente tratado como um argumento interpretativo e o que constitui 

uma tese jurídica incompatível com os limites semânticos da proposição normativa. 

Argumentos desta natureza são identificáveis tanto em decisões de pequena repercussão 

quanto nos julgamentos mais comentados de Cortes Constitucionais. 

Na presente pesquisa parto de uma indagação motivada por argumentos 

interpretativos utilizados em três decisões recentes do Supremo Tribunal Federal: A ADPF 

132, de 2011, a ADPF 54, de 2012, e a ADO 26, de 2019. Agregando a estas diversas outras 

decisões do STF e de Tribunais brasileiros e estrangeiros para pautar a discussão, busco 

evidenciar critérios de racionalidade para que se possa falar em uma objetividade da 

atividade interpretativa na fundamentação das decisões judiciais. Esta análise é feita com 

base na filosofia da linguagem, em particular com a apropriação de insights do segundo 

Wittgenstein por Robert Brandom. Desenvolve-se, assim, um modelo a partir do 

inferencialismo semântico descrito em Making It Explicit — e detalhado em textos 

posteriores do autor — para abordar os argumentos interpretativos enquanto padrões de 

inferência material. Argumento que este modelo permite uma descrição da objetividade do 

conteúdo conceitual suficiente para abordar a questão da possibilidade de uma interpretação 

judicial objetiva. 

No capítulo 2, começo buscando situar o desacordo teórico em torno dessa 

possibilidade de objetividade da interpretação diante dos argumentos céticos que partem de 

uma alegada indeterminação natural da linguagem e buscam concluir por uma resultante 

indeterminação do direito, o que tornaria inútil a busca por um relato objetivo da atividade 

interpretativa de regras jurídicas. O problema é primeiramente identificado com a  percepção 

de uma aparente falta de limites na atividade dos Tribunais, particularmente de Cortes 

Constitucionais, que dão a última palavra sobre a interpretação dos textos normativos, 

inclusive da Constituição (item 2.1). 
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Assumo, na linha de Alchourrón e Bulygin em Normative Systems, que o ponto 

de partida da adjudicação é sempre um caso, que é o que vai pautar a identificação do sistema 

normativo aplicável e a definição das soluções jurídicas eventualmente determinadas pelas 

regras que compõem esse sistema. Aplicando à discussão a teoria da argumentação jurídica, 

que toma a fundamentação das decisões judiciais como discurso jurídico racional, 

fundamento sua divisão em três níveis, correspondentes à identificação de regras aplicáveis 

a um caso individual, à interpretação dessas regras e à determinação de uma solução para o 

caso individual diante do julgador (item 2.2). Em seguida, a interpretação é definida 

inferencialmente — já na linha do modelo a ser adotado — como a atividade de derivar 

soluções normativas a partir de um sistema normativo localizado, e uma primeira questão 

quanto à conflação entre discernir soluções normativas e determinar a solução para o caso 

individual é enfrentada (item 2.3). 

O desafio cético em sua dimensão semântica tem por base uma suposta 

incapacidade da linguagem das regras em constranger as decisões judiciais, questão que é 

abordada no item 2.4 a partir das distinções até então delimitadas, definindo-se que a 

possibilidade de constrangimento seria uma condição para a própria existência de uma 

prática jurídica de seguir regras e que esse constrangimento precisa ser exercido pela 

linguagem ordinária (item 2.4.1). Segue-se com o primeiro esclarecimento conceitual que 

distingue teses interpretativas de teses sobre a interpretação. Argumento que doutrinas como 

o originalismo e a interpretação dinâmica confundem argumentos sobre o que pode ser 

derivado inferencialmente em uma atividade tipicamente interpretativa com a melhor 

interpretação, ou seja, a interpretação que deve controlar o resultado do julgamento (item 

2.5). 

No item 2.6 introduzo a distinção interpretação-construção, que é fundamental 

para o prosseguimento da análise, estabelecendo que a interpretação, de forma consensada, 

é limitada pelas possibilidades semânticas do texto. Esta tese é defendida pelos autores que 

tratam da interpretação e da teoria da argumentação jurídica como uma tese jurídica com 

fundamento político-constitucional na separação de poderes. Adianto que, na sequência da 

investigação, sustentarei que, além de uma necessidade jurídica, a limitação semântica da 

interpretação é condição de racionalidade do processo interpretativo a partir da abordagem 

inferencialista. A construção jurídica é definida, assim, de forma residual como a 
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argumentação jurídica que se segue a partir da interpretação, que pressupõe a interpretação 

ou tem a interpretação por objeto (item 2.7). 

No item 2.8 abordo mais a fundo a tese da indeterminação da linguagem como 

uma inevitável textura aberta e a repercussão disso para a possibilidade de delimitação 

precisa entre interpretação e construção. Primeiro, dou definições analíticas de ambiguidade 

(item 2.8.1) e vagueza (item 2.8.2), inclusive a vagueza que importa em necessidade de 

análise multidimensional, e em 2.9 argumento, a partir da apropriação que Hart faz de 

Waismann e de críticas de Schauer, que a questão da textura aberta não infirma a 

possibilidade de objetividade conceitual nem a distinção interpretação-construção. No item 

2.9.1 detalho a utilização generalizada do propósito normativo na adjudicação, considerando 

que as interpretações pelo propósito dominam a prática jurídica pelo menos há algumas 

décadas, e explico que o recurso ao propósito não interfere na distinção interpretação-

construção, já que não conflita com a utilização dos limites semânticos da formulação 

normativa. Assim, em 2.10 reformulo a discordância quanto à objetividade da interpretação 

como uma discussão sobre em que medida a interpretação — e por extensão a formulação 

das regras — deve controlar o resultado da adjudicação. 

Na conclusão deste capítulo, defino provisoriamente os argumentos 

interpretativos como padrões inferenciais utilizados na interpretação para derivar soluções 

normativas do sistema normativo localmente aplicável. Menciono que muitos autores tratam 

desses argumentos, ou cânones de interpretação, como regras de inferência, e utilizo a 

formulação de Alexy e Toulmin para uma primeira abordagem dessa questão, adiantando 

que utilizarei as considerações sobre seguir regras de Wittgenstein nas Investigações 

Filosóficas para sustentar, contrariamente a essa perspectiva, que essas inferências precisam 

ser compreendidas como padrões de inferência material na linha do que Brandom sustenta 

em seu modelo. 

No capítulo 3 desenvolvo em detalhes como será feita a abordagem dos 

argumentos interpretativos utilizados pelo STF. Considero que uma rota promissora para o 

exame de uma possível objetividade do conteúdo conceitual é da pragmática para a 

semântica. Para isso, utilizo como modelo o inferencialismo desenvolvido por Robert 

Brandom a partir de uma extrapolação de insights de Kant, Hegel, Frege, Wittgenstein, 

Dummet e Sellars.  
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Utilizando uma pragmática que tem como traço essencial um vocabulário 

deôntico para explicitar a normatividade implícita na articulação inferencial nas práticas 

discursivas, define-se o conteúdo semântico das proposições que constituem os 

“movimentos” na prática como seu papel na inferência, ou seja, sua contribuição na 

modificação de um placar discursivo. Este, por sua vez, é determinado pelas atitudes 

deônticas dos participantes da prática de atribuir e assumir conteúdos e justificações. O 

conteúdo conceitual das expressões subsentenciais é alcançado a partir de sua contribuição 

para as inferências materiais para e a partir das proposições em que elas são utilizadas, 

utilizando uma relação disposicional quanto à substituição que resgata um modelo de Frege 

basilar na filosofia da linguagem do séc. XX. Esta estrutura é a que Sellars chamava de “o 

jogo de dar e pedir razões”, que na fundamentação judicial podemos adaptar como o “jogo 

de dar e demandar razões” (itens 3.1 a 3.5). Em 3.6 inicio a descrição da normatividade 

implícita na prática utilizando uma reconstrução inferencialista de um julgamento italiano, 

feita por autores que adotam uma teoria cética moderada quanto à interpretação jurídica na 

linha de Guastini, aqui utilizado como paradigma desta posição doutrinária. Argumento, 

discordando daqueles autores, que a forma como eles incorporam a teoria de Brandom deixa 

de fora justamente seu ponto mais relevante, que é a transição de um formalismo que busca 

“dedutivizar” as inferências (e transfere a força argumentativa da inferência para os valores 

de verdade das premissas) para uma inferência material que extrai sua validade da 

articulação dos conceitos envolvidos entre premissa e conclusão. 

Por isso, a partir de 3.7 desenvolvo a ideia de inferência material. Primeiramente 

introduzo os esquemas argumentativos como suplemento expressivo ao modelo de 

Brandom, de modo a substituir o condicional brandomiano pelos mapas argumentativos que 

auxiliam na visualização da articulação inferencial da fundamentação das decisões judiciais 

(3.7.1). Em seguida, utilizo o argumento por analogia, por ser o mais trabalhado na literatura 

na teoria da argumentação (no direito e fora dele), para detalhar a validade da inferência 

material (3.7.2). Faço a distinção entre lacunas normativas (3.7.2.1) e axiológicas (3.7.2.2), 

associando à segunda o argumento por exceção implícita, representação inferencial da 

derrotabilidade normativa implícita. O argumento por analogia em seguida é caracterizado 

através de uma premissa de comparação entre os casos, e uma primeira aproximação com a 

validade material do padrão de inferência é feita na representação desta avaliação entre caso-

análogo e caso-alvo (3.7.2.3). Em seguida, define-se que o argumento por analogia tem como 

conclusão a determinação de extensão de uma regra, da mesma forma que o argumento por 
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exceção implícita conclui tipicamente pela rejeição (derrota) de uma solução normativa 

(3.7.2.4). O argumento por exceção implícita e o por analogia são delimitados como 

expressando a contração e a ampliação, respectivamente, do sistema normativo em 

decorrência de teses sobre a interpretação na construção jurídica. Conclui-se este ponto com 

os mapas argumentativos em geral e de um caso específico de analogia em matéria criminal 

(3.7.2.5). 

A partir da descrição dos argumentos por analogia e exceção implícita, discuto 

a validade destes padrões de inferência como vinculada não à postulação de uma premissa 

adicional que condicionaria dedutivamente a derivação da conclusão, mas sim como um 

padrão inferencial materialmente aceito (3.7.3). Várias descrições alternativas existentes na 

literatura são comentadas a partir da ideia de padrões de inferência material de Brandom e 

da necessidade de uma normatividade primitiva da prática que está na raiz do argumento 

contra o regresso ao infinito nas considerações sobre seguir regras de Wittgenstein. 

Em 3.7.4, retomo os argumentos interpretativos, que são aqui caracterizados 

como padrões de inferência material, no sentido de não necessitar de uma regra de inferência 

no modelo anteriormente detalhado. Considero aqui as alternativas dedutivista e de 

justificação externa de Alexy e Toulmin, sustentando que ambas não resistem à crítica de 

Wittgenstein contra o regresso ao infinito, além de incorrerem em outros problemas 

descritivos e pragmáticos. 

O modelo inferencialista é detalhado de forma adicional em 3.8 com o 

aprofundamento das atitudes deônticas, a fim de alcançar uma descrição suficiente que 

permita falar na normatividade da atribuição de status deônticos. Essa normatividade 

justifica a atribuição de premissas implícitas e de padrões de inferência material endossados 

(3.8.1). Em 3.9 exploro as inferências compromissivas de Brandom para mostrar 

consequencialmente as implicações da assunção de compromissos e endosso de inferências 

de forma diacrônica nas decisões judiciais, uma primeira aproximação a uma questão que 

será retomada ao final ao tratar dos conceitos jurídicos. 

A objetividade conceitual é descrita em 3.10 de forma estrutural, a partir das 

diferentes perspectivas de cada participante da prática, associadas aos repertórios de 

compromissos colaterais que relativizam as formulações expressivas (compromissos 

expressivos) que evidenciam o conteúdo conceitual, mas que permitem tratar de um 
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conteúdo objetivo na medida em que cada participante da prática precisa conseguir navegar 

entre essas diferentes perspectivas. Esta capacidade é representada pela distinção entre 

atribuições de atitudes proposicionais de re e de dicto, e conclui-se este capítulo definindo 

que essa objetividade (suficiente para os fins desta pesquisa) pode ser caracterizada como a 

impossibilidade de um participante da prática, individualmente, dispor sobre o conteúdo 

conceitual (itens 3.10.1 e 3.10.2). 

Completada a descrição do modelo inferencialista, inicio o capítulo 4 retomando 

uma última vez a definição de argumentos interpretativos, detalhando finalmente que a 

limitação da interpretação às possibilidades semânticas é condição de racionalidade em razão 

da vinculação da validade das inferências materiais ao conteúdo conceitual articulado. Isso 

pode ser objeto de explicitação objetiva a partir do caráter social da prática, evidenciado pela 

instituição das normas conceituais pelas atitudes deônticas dos participantes coletivamente 

considerados (4.1). Em seguida, defino os argumentos semânticos como argumentos 

interpretativos que buscam derivar a solução normativa exclusivamente a partir da regra, 

sem outras premissas, tendo por objeto a articulação inferencial direta entre regra e solução 

normativa. Uma espécie de argumento semântico veicula teses que parecem de explicitação 

de um conteúdo conceitual, mas que argumento que são, na verdade, de redefinição 

conceitual (4.1.1). 

Prossigo na parte final abordando, através do modelo detalhado, os três casos em 

que argumentos interpretativos-semânticos de redefinição conceitual foram utilizados pelo 

STF. No primeiro, a ADPF 54, o argumento consistiu na redefinição do termo “aborto” 

articulando-o com a “viabilidade de vida extrauterina do feto”. Este argumento foi definido 

como uma tese judicial de redefinição de conceitos (4.2). Após a reconstrução da 

argumentação com o apoio de mapas argumentativos (4.2.1), analiso a possibilidade de 

conceitos mudarem com o tempo, e concluo que, de acordo com a objetividade conceitual 

alcançada a partir da análise inferencialista, os Tribunais podem identificar esta mudança e 

explicitá-la em um argumento interpretativo que justifica a derivação da solução normativa, 

mas não podem promover individualmente a mudança diante da impossibilidade de 

disposição sobre os conceitos a partir de um ponto de vista individual da prática linguística. 

Sustento que, conquanto o STF possua posição proeminente na prática jurídica, joga o jogo 

linguístico em posição simétrica em relação aos demais, uma tese fundamental do 

inferencialismo, que rejeita explicar a normatividade do conteúdo com o apelo a uma 
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comunidade com ponto de vista privilegiado (4.2.2). Por isso, sustento que o argumento 

semântico nesses moldes é irracional, e não apenas um erro, por constitui um argumento que 

tem por objeto um movimento estranho à prática. Por fim, analiso que a argumentação que 

prevaleceu constitui uma instância do argumento por exceção implícita (4.2.3). 

Em 4.3 analiso a ADPF 132, descrita em 4.3.1. A tese foi denominada de uma 

modificação de um padrão inferencial no nível da metalinguagem, pois a Corte buscou 

utilizar o argumento semântico de modo a justificar a rejeição de uma inferência 

compromissiva entre a Constituição Federal e o Código Civil, em vez de fazer uma extensão 

por analogia em nível constitucional. Argumento que não é possível modificar inferências 

materiais necessárias, razão pela qual este argumento também é irracional (4.3.2). Concluo 

detalhando que a argumentação racional possível neste caso importaria em uma extensão em 

nível constitucional através de um argumento por analogia com lacuna axiológica, o que 

poderia necessitar da relativização de outros compromissos do STF quanto aos limites 

(jurídicos) de sua atuação (4.3.3). 

O terceiro caso é que tem o argumento semântico mais explícito (4.4). Além de 

haver uma tese de redefinição conceitual de “raça” ou “racismo” para “racismo social” de 

modo a incluir a “homofobia” (4.4.1 a 4.4.2), houve a rejeição de um padrão de inferência 

material necessário. Detalho o argumento semântico de redefinição conceitual em três partes. 

Primeiro, explicito a impossibilidade de rejeição de um conceito da forma como sustenta o 

Relator sobre o conceito “raça”, utilizando como parâmetro um exemplo similar de Brandom 

em Making It Explicit (4.4.3.1). Argumento que a possibilidade de rejeição de um conceito 

consiste em sua não utilização (ou sua crítica), mas que, uma vez utilizado, o conteúdo deste 

conceito não está à disposição de um participante do jogo de dar e demandar razões 

individualmente. Em seguida (4.4.3.2), destaco a impossibilidade de redefinição em termos 

de substituição de conceitos, fazendo um paralelo com caso curioso da literatura 

constitucional norte-americana exemplificado no item 2.9. Por fim, analiso a defesa do 

Relator de uma interpretação como mera identificação de conteúdo em termos semelhantes 

aos da semântica clássica, e argumento que se trata, na verdade, de tese de redefinição 

conceitual (4.4.3.3). 

Detalho que o argumento neste terceiro caso também é irracional (4.4.4), e 

examino em seguida uma possível objeção, consistente no fato de a decisão ter sido unânime 
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e em procedimento de caráter vinculante para todo o Judiciário brasileiro. Sustento que o 

endosso, pela moldura inferencialista, é analisado em termos das atitudes deônticas, e estas 

em termos do que é necessário fazer para justificar os demais a atribuir um compromisso, de 

modo que o endosso, no caso da ADO 26, está relacionado à conclusão, e não ao argumento 

semântico, já que não houve a internalização (assunção) dos compromissos de substituição 

que seriam necessários. Em seguida, destaco que a racionalidade possível da decisão impõe 

a relativização do compromisso que veda a analogia in malam partem no direito penal, que 

é o resultado que deve ser atribuído ao STF (4.4.6). 

Um último possível argumento cético é endereçado no item 4.5, que diz respeito 

à objetividade dos conceitos jurídicos abertos (chamados também de “indeterminados”). 

Reposicionando o ceticismo (4.5.1), utilizo uma suplementação do próprio Brandom a sua 

teoria para incorporar a dimensão diacrônica (histórica) da instituição das normas 

conceituais, na linha de sua mais recente leitura da fenomenologia hegeliana. Detalho que a 

redefinição de conceitos jurídicos ocorre no mesmo contexto de uma instituição social de 

normas conceituais, na medida em que os julgadores atuam em uma posição simétrica em 

uma cadeia diacrônica envolvendo responsabilidade para com os precedentes e autoridade 

para com as futuras instâncias de aplicação do conceito que necessariamente julgarão a 

decisão. Deste modo, a inferência material, mais uma vez, justifica um relato objetivo desta 

atividade interpretativa (4.5.2). 

Concluo no item 4.6 explicitando que a crítica feita aqui é de racionalidade. Não 

tem por objetivo sustentar a inviabilidade de determinadas decisões, e sim expor seu padrão 

argumentativo de modo a trazer para a luz do dia o que realmente está em jogo na articulação 

inferencial que caracteriza a fundamentação das decisões judiciais. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante do que percebi como uma generalizada conflação entre atividades 

distintas que podem ser delimitadas na argumentação que constitui a fundamentação das 

decisões judiciais, primeiro busquei esclarecer o desacordo teórico em relação à 

interpretação jurídica, mais especificamente no que se refere à possibilidade de uma 

descrição objetiva da atividade interpretativa dos juízes. Isso depende de uma análise 

semântica de como a linguagem das regras pode constranger as decisões judiciais, ou seja, 

da capacidade das regras de servir como razão para a decisão a partir da formulação 

normativa na linguagem ordinária. 

Esta análise semântica foi feita a partir de um modelo pragmático de Robert 

Brandom, descrito em Making It Explicit e em trabalhos posteriores. Descrevi este modelo 

e introduzi um vocabulário deôntico que foi suplementado por uma pragmática elementar na 

linha das máximas de implicatura de Grice e do princípio de caridade. Introduzi, ainda, os 

esquemas argumentativos como forma de agregar poder expressivo para tratar da 

argumentação complexa na fundamentação de decisões judiciais em casos difíceis. 

A partir da ideia fundamental de inferências materialmente válidas no modelo 

inferencialista, sustentei que os argumentos interpretativos devem ser descritos como 

padrões de inferência material cuja validade é vinculada à articulação dos conceitos 

utilizados nas formulações normativas de suas circunstâncias adequadas de aplicação para 

as consequências necessárias de uso. Esses parâmetros são objetivos de forma estrutural, 

pela forma como nossa prática é perspectivo-dependente em uma relação simétrica entre os 

participantes, o que permite expressar os conteúdos conceituais de forma relativa a cada 

repertório de compromissos colaterais, mas de forma objetiva em razão da necessidade de 

que todos naveguem pelas múltiplas perspectivas. Assim, o conteúdo conceitual não está à 

disposição de um participante da prática individualmente considerado. 

Portanto, os limites semânticos que foram definidos como critério para distinção 

entre interpretação e construção através de argumentos jurídico-políticos foram readequados 

como condição de racionalidade do processo interpretativo. Em seguida, foram abordados 

três casos julgados pelo STF em 2011, 2012 e 2019, onde foram utilizados argumentos 
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semânticos com teses de redefinição conceitual, de modificação de inferências necessárias 

(compromissivas) e de rejeição de um padrão de inferência material. Argumentei que, nos 

três casos, os argumentos são irracionais, por constituírem movimentos externos à prática. 

Como racionalidade possível das decisões, sustentei que na ADPF 54 o STF fez 

derrotabilidade normativa implícita — utilizando o que defini como um argumento por 

exceção implícita; na ADPF 132 houve uma extensão de um conceito jurídico em nível 

constitucional através de um argumento por analogia, o que demanda a relativização de um 

compromisso histórico da Corte com a inexistência de hierarquia normativa 

intraconstitucional; na ADO 26 o Tribunal fez analogia in malam partem, estendendo regras 

penais incriminadoras para incluir a discriminação por homofobia como forma de resolver 

uma situação de grave injustiça social. 

Por fim, abordei a questão da redefinição dos conceitos jurídicos abertos a partir 

de uma suplementação que Brandom fez em sua teoria, incorporando a dimensão diacrônica 

da articulação social comunicativa na instituição das normas conceituais, sustentando que, 

mesmo no caso de conceitos com grande abertura semântica, é possível uma descrição 

objetiva da interpretação como uma inter-relação entre autoridade e responsabilidade aliadas 

à ideia de inferência material. 

Especulei ao final que a proliferação dos argumentos semânticos com teses de 

redefinição conceitual parece ter relação com os casos em que a regra é clara, mas as 

soluções normativas são percebidas como claramente injustas, de modo que os Tribunais, a 

pretexto de “interpretar”, buscam uma modificação no conjunto das consequências jurídicas, 

de modo a incluir ou excluir consequências em uma avaliação compreensiva dos interesses 

e fatores em jogo. 

Concluí considerando que o inferencialismo fornece ferramentas extremamente 

úteis para explicitar as articulações inferenciais no bojo da fundamentação das decisões 

judiciais, permitindo evidenciar razões muitas vezes obscurecidas pela retórica judicial, de 

modo a tornar a adjudicação explícita, trazendo-a para a luz do dia, para que possam ser 

demandas razões em sua defesa no jogo democrático, simétrico, de dar e demandar razões. 
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