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Prefácio
RAZÕES SOBRE A TRANSDISCIPLINARIDADE NA DIVERSIDADE:
PROBLEMA DE MÉTODO
Este livro é um novo marco teórico para pesquisadores, estudiosos e
pessoas em geral, interessados no Direito, na sociedade e na sua diversidade.
Não me abismo em dizer que o presente trabalho, que ora vem a público,
prenuncia várias trilhas e rotas para o futuro do conhecimento jurídico.
Neste livro, a rutilante inteligência e a vasta cultura dos Organizadores
José Edmilson Souza-Lima, Sandra Maciel-Lima e Milena Moraes Lima,
bem como dos demais autores, revelam-se de modo peculiar, porque se
expressam verticalmente, ao aprofundar a análise crítica da razão jurídica; e
horizontalmente, ao tecer-lhe os liames interdisciplinares com a sociedade, a
diversidade, a academia e a vida. Desse modo, para os leitores que já têm o
privilégio de estudar a magnífica obra dos Organizadores e autores, bem como
para os que os estão conhecendo agora, esta é uma ocasião impar.
Importa ressaltar que o presente livro foi escrito sob a égide dos
conceitos mais recentes da Ciência Jurídica contemporânea, trazendo os seus
fundamentos através da História, até o momento consentâneo e atual do saber, no
estágio em que se encontra em nossos dias. Os vários temas são interconectados
pelo conceito de diversidade; e aí está a grande originalidade. Este é um aspecto
importante do ineditismo do trabalho ora realizado, pois não se tem notícia de
que tal fato seja comum, nessa seara. Por esta e outras razões, a publicação é
de grande significação para a sistemática não apenas do Direito, mas para as
ciências da sociedade como um todo, inclusive em termos mais amplos.
O fluente raciocínio dos Organizadores e autores do livro em apreço espraiase, assim, em diferentes temáticas, atualizando o Direito para a diversidade
e, consequentemente, para a transdisciplinaridade requerida em nosso tempo,
pois cada vez mais diversas são as sociedades e as pessoas. Aqui, diversidade
e interdisciplinaridade podem ser entendidas como decorrência uma da outra,
elementos que se retroalimentam em constantes relações. Eis aí uma questão
metodológica que tange, por conseguinte, a Epistemologia, considerando-se
que os métodos são as ferramentas que concretizam o caminho do pensar a
ciência, sendo este caminho um problema epistemológico.
Importa ressaltar que as variações temáticas não obnubilam a unidade
do pensamento dos Organizadores e dos autores, que se mantém coeso,
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lógico e não apresenta contradições, sejam elas intrínsecas ou extrínsecas.
Por tal rigor na análise e coerência no critério, este é um livro científico. Ao
mesmo tempo, a escrita escorreita, elegante e bela, como também a sensibilidade
que por seu intermédio se revela, fazem deste livro uma obra de arte, de sorte
que os Organizadores e os autores, neste trabalho, elaboram o Direito como
ciência e como arte, ao mesmo tempo, outorgando a esse saber o cunho que a
História lhe deve.
As obras lideradas pelo ilustre Professor Pós-Doutor José Edmilson
de Souza-Lima apresentam metodologias de caráter diverso e transdisciplinar,
assim entendidas aquelas que não substituem as disciplinas, mas as fecundam,
trazendo conhecimentos novos e indispensáveis, que não podem ser
proporcionados pelas metodologias tradicionais.
Também são, as ideias contidas nos escritos da lavra dos Organizadores
e autores em tela, em decorrência da diversidade e da transdisciplinaridade, de
cunho transversal, vale dizer, que perpassam e integram os saberes.
A transdiciplinaridade e a diversidade, na pesquisa do Direito, mais que
uma consequência das transformações da sociedade e da Ciência, significam
também alteração do método. O enfoque transdisciplinar e o pensamento diverso
implicam um talhe renovado das temáticas, então chamadas “transversais”, em
eixos reestruturados do conhecimento. Para isso, é preciso antes chegar a um
acordo semântico sobre essa reestruturação dos temas, o que caberá a cada
estudioso realizar em consonância com o entendimento dos Organizadores e
dos autores.
Os temas ditos “transversais” delimitam diferentes campos de
observação, capazes de permitir uma avaliação adequada, bem como a
descrição satisfatória dos conceitos e elementos que os compõem. Todavia,
em face da diversidade, faz-se necessária a integração dos temas transversais,
onde as partes relacionam-se entre si e para com o todo, como em uma teia
aberta. Não há possibilidade de se trabalhar sistemas fechados, aplicandose a transdisciplinaridade e a diversidade ao método e ao desenvolvimento
dos saberes.
A obra grafada pelos Organizadores e autores em apreço não é para
ser lida apenas uma vez, mas para ser também pesquisada e consultada várias
vezes, pois, além do robusto e farto conteúdo, enseja profundas reflexões.
Os capítulos podem ser lidos na ordem em que estão dispostos no livro.
Porém, nada impede a leitura esparsa, sem prejuízo da boa compreensão.
A escrita, de notório conteúdo, já é, por si só, além do conhecimento que confere,
também uma experiência estética, na seara da Linguística. O Português culto,
castiço, escorreito e impecável, a pontuação que confere ritmo aos períodos,
a construção fraseológica e a escolha do vocabulário claro e, ao mesmo
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tempo em que erudito, acessível, é capaz de comunicar a todas os estudiosos,
sem distinção. Tal feito costuma acontecer pela lavra de poucos escritores;
e o presente caso é um deles. A profundidade e a rara erudição jurídica dos
Organizadores e dos autores, aliadas à sua facilidade de comunicação, apanágio
dos talentosos escritores, fazem a obra acessível a diversos públicos, tornando
a leitura agradável, cativante e instigante.
Recebi com honra e alegria a incumbência de prefaciar a mais recente
obra organizada pelos professores José Edmilson de Souza-Lima, Sandra
Maciel-Lima e Milena Moraes Lima. Espero, neste prefácio singelo, fazer jus à
engalanadora incumbência.
A busca da verdade, desde as mais priscas eras, tem norteado os rumos
da Humanidade, que sempre teve a inquietude dessa procura. Os livros sob a
liderança e autoria do Professor José Edmilson de Souza-Lima, bem como de
seus co-autores, co-organizadores e acadêmicos e parceria, trazem algumas das
respostas à busca de verdade, ao mesmo tempo em que apontam caminhos para
a sua continuidade.
Muitos estudos serão feitos, no futuro, sobre a obra que ora analisamos.
Porém, por brevidade, encerro estes comentários, que muito poderiam se
alongar, diante da riqueza do livro em tela, deixando as elucubrações, que
certamente aflorarão, ao lastro do leitor atento e especialíssimo.
Deixemos, pois, o livro ao leitor e o leitor ao livro, na certeza de que
este o iluminará com tão boa leitura.
Curitiba, julho de 2018
Maria Francisca Carneiro
Pós- doutora em Filosofia pela Universidade de Lisboa, doutora em Direito
pela UFPR, mestre em Educação pela PUC/PR, advogada (licenciada),
bacharel em Filosofia pela UFPR, professora aposentada da UFPR.
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INTRODUÇÃO:
A SAUDÁVEL DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA
Sandra Maciel-Lima
José Edmilson de Souza-Lima
No contexto que acolhe e incentiva o debate acerca dos modos como
o Direito dialoga com outros campos de conhecimento e com a realidade
concreta da prática jurídica, este livro tem como propósito registrar algumas
contribuições do programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania, do
Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA), a este debate que, a despeito
de sua dimensão local tem rebatimentos globais.
O livro reivindica seu lugar no âmbito de pelo menos três possibilidades
de diálogo envolvendo o Direito, outros campos de conhecimento e outros
domínios da vida associativa. A primeira possibilidade (primeira parte do livro),
ancora-se no domínio da Dogmática Jurídica, vez que os textos tomam o Direito
como norma. O “diálogo” restringe-se ao giro em torno do eixo racionalista e
este giro, por consequência, dificulta qualquer abertura para conversas mais
aprofundadas com “estranhos1”. Este é o recorte epistêmico herdado de Kelsen
(2009) e de seus seguidores. É o mundo que possibilita e inspira a emergência
estudos de extrema importância para as aplicações diretas, derivadas dos
achados das pesquisas.
A segunda possibilidade (segunda parte do livro) é a que não se satisfaz
com o “diálogo” do Direito consigo mesmo. Nesta possibilidade, a norma,
para ser tomada como válida, precisa aproximar-se um pouco mais de alguns
elementos “estranhos” à primeira possibilidade. Para conquistar o status de
Direito, a norma precisa tornar-se ato, precisa ser estudada e investigada junto
ao emaranhado social. Este mundo que propicia um diálogo do Direito com
estranhos, é o mundo de Ross (2007) e de seus seguidores. É o mundo que
possibilita a emergência de uma pesquisa que apesar de não dar as costas à
dogmática, interage um pouco mais com a realidade concreta.
A terceira e última possibilidade (terceira parte do livro) de diálogo é a
possibilidade em que o Direito não apenas conversa à distância, mas mistura-se
e entrelaça-se com os “estranhos”. A norma é pensada não em si mesma, mas a
partir de sua inserção em um fenômeno mais amplo, o fenômeno sociojurídico.
O objeto de investigação do Direito não é a norma, mas o fenômeno jurídico
e este, por sua vez, inclui a norma. Este é o mundo dialógico de Santos
O termo “estranhos” está sendo tomado aqui para simbolizar os outros campos de conhecimento
e a realidade concreta que se avizinham e se entrelaçam ao campo jurídico.
1
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(1988; 2011), Santos e Trindade (2003), Agamben (2007), Grossi (2007) e
Warat (2000; 2002) e de seus seguidores. Neste mundo dialógico, o Direito
perde sua timidez, sem necessariamente curvar-se às possíveis imposições e
determinações derivadas dos “estranhos”.
Em certa medida, cada capítulo deste livro identifica ou demonstra
como o Direito posiciona-se neste espectro de possibilidades dialógicas, sem
abandonar ou dar as costas ao seu direito de se auto-afirmar como um campo
específico de aplicação de normas, mas igualmente de reflexão e pesquisa.
Com vistas a facilitar a leitura, o livro está estruturado em três partes:
Na primeira parte, capítulos de 1 a 3, o objetivo é demonstrar como a
episteme racionalista possibilita pesquisas centradas e orientadas à prática jurídica;
No capítulo 1, o propósito de Leonardo Sanches Ferreira e Luiz
Eduardo Gunther é analisar em que medida a tarifação do dano extrapatrimonial,
trazida pela Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista),
atende ao critério epistemológico extraído a partir do princípio da proteção do
trabalhador. Para tanto, a pesquisa apresenta a fundamentação constitucional e
infraconstitucional para a determinação do princípio da proteção do trabalhador
como base edificadora do direito do trabalho. Posteriormente, realiza-se a análise
pormenorizada da tarifação do dano extrapatrimonial, para, enfim, compreender
em que medida a tarifação atende ao pressuposto epistemológico estabelecido.
Adotou-se a metodologia de pesquisa pautada na revisão bibliográfica e no
método dedutivo de investigação.
No capítulo 2, no contexto global contemporâneo, marcado pela
flexibilização de direitos e leis trabalhistas, o propósito de Soraia Paulino
Marchi e José Edmilson de Souza-Lima é verificar em que medida a Lei da
Terceirização contrasta ou não com o princípio da igualdade. Para tanto, toma o
princípio da igualdade (de Celso Antonio Bandeira de Mello) como fundamento
epistêmico, com vistas a demonstrar a (in)constitucionalidade da referida Lei
da Terceirização.
No capítulo 3, o propósito de Marina Zagonel Xavier da Silva e Sandra
Maciel-Lima é analisar a validade do disposto no art. 93 da Lei 8.213/91 sob à
luz das contribuições epistemológicas da obra “O Conteúdo Jurídico do Princípio
da Igualdade” de Celso Antônio Bandeira de Mello. Para ser possível atingir o
propósito do trabalho, enfrentar-se-ão os critérios sugeridos pelo autor quanto ao
real conteúdo jurídico do preceito da isonomia. A partir desta análise, aplicar-seão os requisitos elencados pelo autor a fim de validar, ou não, a determinação legal
de contratação de pessoas com deficiência em face do princípio da igualdade.
Na segunda parte, capítulos 4 e 5, o objetivo é demonstrar como a
episteme racionalista consegue se auto-afirmar e inspirar processos organizativos
do mundo jurídico;
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No capítulo 4, o propósito de Gustavo Afonso Martins e Marco Antônio
César Villatore é refletir sobre o processo metodológico desenvolvido por René
Descartes a fim de questionar aquilo que lhe era posto como verdade, assim como
visa analisar a epistemologia do pensamento cartesiano, bem como seu reflexo no
processo judicial, sua origem e a razão pela qual é o instrumento de busca efetivar
o direito material em prol do bem da vida tutelado pelo Estado. Após a análise
da estrutura metodológica e epistemológica, o capítulo traça um paralelo com
o processo a fim de identificar e/ou destacar a contribuição de Descartes para a
elaboração de um método científico aplicável à jurisdição, instrumentalizada pelo
processo. Para tanto, este capítulo fundamenta-se na pesquisa bibliográfica sobre
o método cartesiano de Descartes, e, por outro, em conteúdo ligado à prestação
jurisdicional pela via do processo judicial e ordenamento jurídico.
No capítulo 5, o propósito de Vinícius Rafael Presente e Flávio Pansieri
é realizar uma síntese do pensamento epistemológico proposto por Thomas
Kuhn em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, na qual defende, a
partir de uma abordagem da história das ciências naturais, que o conhecimento
científico evolui por meio das revoluções científicas, momento em que o
paradigma até então vigente e norteador da ciência normal entra em crise,
diante do surgimento de uma anomalia e é suplantado por um novo, capaz de
explicar a anomalia e pôr fim à crise. Em um segundo momento e partindo das
ideias de Kuhn discutiu-se a possível aplicação à ciência do direito, concluindose por sua inaplicação.
Na terceira e última parte, capítulos de 6 a 9, o objetivo é demonstrar
como a pesquisa jurídica atravessa suas próprias fronteiras em busca de outras
fontes para pensar o Direito.
No capítulo 6, o propósito de Milena Moraes Lima e Sandra Maciel-Lima é
refletir sobre a pesquisa jurídica, dando-se especial enfoque nas diferentes
metodologias que podem ser adotadas no campo do Direito. O estudo é relevante,
uma vez que amplia o horizonte metodológico de produção de conhecimento
científico na área. Inicialmente foram pontuados os contornos epistêmicos da
produção do conhecimento científico no campo jurídico e algumas vertentes
teórico-metodológicas. Após, foram abordados alguns pontos de reflexão para
a ampliação da pesquisa jurídica. Conclui-se que a busca de um novo pensar
sobre a pesquisa jurídica é extremamente necessária, devendo-se explorar
aspectos metodológicos diversos dos usualmente adotados na produção do
conhecimento científico no campo jurídico.
No capítulo 7, o propósito de Luíza Helena Gonçalves, Fernanda
Macedo Pereira Guimarães e José Edmilson de Souza-Lima é analisar
fragmentos do pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben em sua obra
intitulada “Profanações”. Consagrado por estudiosos de filosofia, de economia
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e do direito, o autor instiga por sua forma inusitada de expor ideias, bem como
por conduzir, às vezes por vias bem incomuns, reflexões sobre a realidade
contemporânea, como no caso do capitalismo, por ele severamente criticado.
Desenvolvendo conceitos bastante variados, mas com especial enfoque no que
o autor denomina de “Elogio da Profanação”, este estudo visa destacar o que se
propõe como a principal contribuição epistemológica de Agamben, qual seja, o
de apresentar a profanação como uma possibilidade de libertação de modelos
sacralizados e dominadores, tanto nas esferas econômica, como política e
jurídica, visando à busca de um novo paradigma social.
No capítulo 8, o propósito de Carina Pescarolo e Luiz Eduardo Gunther
é discorrer sobre o capítulo da obra de Paolo Grossi: Justiça como lei ou lei como
justiça? Observações de um historiador do direito, do livro Mitologias jurídicas
da modernidade. Na referida obra, o autor compara o direito medieval com
o direito moderno para incitar os juristas a desenvolver a consciência crítica,
tendo como objetivo que estes pensem sobre os mitos jurídicos enraizados em
suas crenças. Descreve através da história como funcionava o direito na idade
média, onde quase não havia interferência do poder soberano ou governo na
resolução dos conflitos. Eram os mestres, juízes, tabeliões, interpretando os
respeitáveis textos canônicos e romanos, buscando a justiça, mesmo com o
custo da possibilidade de ir além ou contra tais normas, que realizavam o direito,
considerando o bem comum e a realidade social. Diferente do direito moderno,
em que o detentor do poder político elabora as leis, de forma abstrata, rígida e
imperativa, e as aplicam, leis que nem sempre são justas, por não atenderem as
reais necessidades sociais, gerando o mito da legalidade.
No capítulo 9, o propósito de Rodrigo Thomazinho Comar e José Edmilson
de Souza-Lima é analisar as contribuições metodológicas e epistemológicas
extraídas da obra “A ciência jurídica e seus dois maridos”, de Luís Alberto Warat,
de onde se verifica a busca pelo rompimento com as práticas tradicionais de se
observar e analisar a ciência jurídica e a forma de obtenção do conhecimento
jurídico. Na referida obra, utilizando-se de metáforas, feitas a partir da obra
“Dona Flor e seus dois maridos”, de Jorge Amado, aborda a maneira como deve
ser analisada ciência jurídica, a qual a compara com a personagem “Dona Flor”
e suas duas formas de enfoque: a tradicional e àquela “carnavalizada” sendo,
respectivamente, os dois maridos, Teodoro e Vadinho, em que se faz necessário
considerar sempre a existência de uma relação dialógica entre tais formas,
visando, com isso, obter o conhecimento de forma mais abrangente e acessível,
tornando-o mais democrático e útil aos que dele se utilizam e necessitam.
Os nove capítulos estão interconectados pela seguinte questão de
partida: como se dá o diálogo do Direito com outros campos de conhecimento
e com o mundo da prática jurídica?
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PARTE I:
A PESQUISA JURÍDICA CONTIDA
Nesta primeira parte, estão aglutinados os capítulos de 1 a 3, e o propósito
comum dos três capítulos é demonstrar como a episteme racionalista
inspira pesquisas centradas e orientadas mais à prática jurídica do que
necessariamente à pesquisa em sentido lato.
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CAPÍTULO 1
O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ENQUANTO
CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO PARA ANÁLISE DA TARIFAÇÃO DO DANO
EXTRAPATRIMONIAL TRABALHISTA
Leonardo Sanches Ferreira
Luiz Eduardo Gunther
1. INTRODUÇÃO
O reconhecimento do direito enquanto ciência configura um desafio
defrontado por uma vasta gama de estudiosos na história da filosofia e da
sociologia. As escolas jurídicas que objetivaram enaltecer cientificidade no
conhecimento jurídico foram constantemente se aprimorando, não havendo
certeza absoluta sobre a hegemonia perpétua do ideário adotado em determinado
tempo e espaço.
Significa dizer que a discussão acerca da posição do direito nas ciências
sociais e humanas percorreu uma longa trajetória para ocupar o local onde
hoje se situa. A tentativa de aproximação da ciência jurídica com as ciências
da natureza resultou um dos maiores impasses enfrentados pelos teóricos do
direito, sendo cediço, para parte dos pesquisadores da ciência jurídica, que a
cientificidade desta não precisa, necessariamente, se equiparar ou atender aos
pressupostos extraídos daquelas.
Trata-se da autonomia científica conferida ao raciocínio jurídico, que não
exclui os outros ramos do saber, mas, pelo contrário, encontra neles aparatos para a
explicação de fatores internos e externos. A neutralidade axiológica ainda configura
elemento nevrálgico do ato de pesquisar, no entanto, compreende-se que esta é
limitada e que o pesquisador não mais figura como mero observador do seu objeto.
Este interfere e sofre interferência na construção do conhecimento científico.
Nesta perspectiva, o presente trabalho apresenta como objetivo o
estabelecimento de um critério epistemológico, a partir do qual será submetida
à análise uma das fontes formais do direito: a lei. Tem-se como mote da pesquisa
a identificação do princípio da proteção do trabalhador como fundamento
de edificação do direito do trabalho e como aparato para averiguação da
correspondência das inovações legislativas aos pressupostos emanados de
tal princípio.
No primeiro tópico compreende-se em que medida a proteção do
trabalhador encontra morada no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como
base para a construção principiológica decorrente a identificação da valorização
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social do trabalho e do trabalhador como fundamentos da República e da ordem
econômica constitucional. As ramificações advindas do princípio da proteção
do trabalhador são apresentadas, bem como a forma de sua aplicação enquanto
instrumento de justiça social.
No segundo tópico realiza-se o estudo pormenorizado da tarifação
do dano extrapatrimonial, trazida pela Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017
(Reforma Trabalhista) (BRASIL, 2017a), que altera material e processualmente
o instituto de reparação dos direitos de personalidade do trabalhador.
Por fim, no terceiro tópico, a identificação do critério epistemológico
justifica-se na medida em que o direito do trabalho prima pela proteção e
tentativa de equalização entre as partes da relação obreira, deste modo, extraise do ordenamento jus laboral um critério para a coadunação das normas que
alteram, modificam, criam e extinguem direitos versados aos trabalhadores.
Para a elaboração da pesquisa utilizou-se a metodologia de revisão
bibliográfica, na busca pela compreensão do conteúdo normativo e social dos
termos ora apresentados, bem como do método dedutivo, partindo da premissa
que o princípio da proteção é instituto fundante do direito obreiro, restando
a validade das normas derivadas sujeita ao reconhecimento feito a partir do
critério epistemológico identificado.
2. O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO ENQUANTO FUNDAMENTO DO DIREITO DO
TRABALHO
A proteção do trabalhador ocupa, no ordenamento jurídico brasileiro,
posição de destaque ao passo que os valores sociais do trabalho fundamentam
a Constituição da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido
no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A
valorização do trabalho humano, por sua vez, atua como substrato material
para a edificação da ordem econômica brasileira, nos termos do artigo 170,
caput, da Carta Magna (BRASIL, 1988). A tutela trabalhista encontra no
artigo 7º da Constituição de 1988, na Consolidação das Leis do Trabalho
de 1943 (BRASIL, 1943) e na legislação esparsa sua instrumentalização na
esfera jurídica, com vistas à implementação da justiça social e à promoção do
desenvolvimento da sociedade.
“O direito do trabalho é, pois, produto cultural do século XIX e das
transformações econômico-sociais e políticas ali vivenciadas” (DELGADO,
2017, p. 91), fazendo-se mister, neste sentido, compreender os fundamentos
principiológicos que fornecem o aparato para a criação legislativa sobre a
matéria trabalhista, para que, então possam passar pelo crivo da tutela obreira.
Conforme leciona Miguel Reale (2003, p. 37):
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Princípios são enunciações normativas de valor
genérico, que condicionam e orientam a compreensão
do ordenamento jurídico, a aplicação e integração
ou mesmo para a elaboração de novas normas. São
verdades fundantes de um sistema de conhecimento,
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem
sido comprovadas, mas também por motivos de ordem
prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos
exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.
Neste sentido, o princípio da proteção do trabalhador estrutura uma
teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia, tendo como
objetivo retificar ou atenuar, no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano
fático do contrato de trabalho (DELGADO, 2017, p. 201). Significa dizer que
o direito reconhece a necessidade de tutela do trabalhador e que este princípio
deve ser reconhecido como um instrumento para aquele que objetiva debruçarse sobre o direito do trabalho.
“O princípio da proteção do trabalhador resulta das normas imperativas
e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a instituição básica do Estado
nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade”
(SÜSSEKIND et al., 1997, p. 128). A complexidade do referido princípio
demonstra-se ao passo que este, segundo os ensinamentos de Américo Plá
Rodriguez (2000, p. 42-43), manifesta-se em três dimensões distintas: o princípio
do in dubio pro operario, o princípio da norma mais favorável e o princípio da
condição mais benéfica. Passa-se, então, ao estudo das ramificações decorrentes
do princípio da proteção do trabalho, para que sua compreensão seja efetivada
em sua completude.
2.1 PRINCÍPIO IN DUBIO PRO OPERARIO
A atividade legislativa nem sempre consegue alcançar o patamar de
clareza necessário ao entendimento uniforme da vontade do legislador. Em
razão disso, não são raras as oportunidades em que o intérprete e aplicador
do direito questiona-se sobre o sentido a ser dado ao texto normativo para a
produção da norma.
O princípio in dubio pro operario, também denominado de princípio
in dubio pro misero, atua no direito material do trabalho como um instrumento
de hermenêutica jurídica, ou seja, serve como instrumento de interpretação da
norma trabalhista quando este apresentar mais de uma interpretação possível.
“O princípio é exato, mas sempre que exista verdadeira dúvida acerca do valor
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de uma cláusula de contrato individual ou coletivo ou da lei, mas não deve
ser aplicado pelas autoridades judiciais para criar novas instituições” (DE LA
CUEVA apud RODRIGUEZ, 2000, p. 112).
Ampla é a discussão na doutrina sobre a aplicabilidade deste princípio
ao processo do trabalho, não havendo ainda consenso sobre os limites
de sua aplicação. Destacam-se três correntes quanto à aplicabilidade do
referido princípio em matéria processual. A primeira corrente, que configura
o posicionamento majoritário da doutrina estabelece que o magistrado deve
julgar aplicando as regras de distribuição do ônus da prova, pautando-se na
carga estática do ônus da prova. A segunda corrente adota o princípio do
convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Aplica-se, nesta
corrente, o artigo 765, da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943),
que diz que o juiz do trabalho é o diretor do processo, desta forma, caso o
magistrado entenda que o processo está apto ao julgamento, assim o realiza,
caso contrário, possui liberdade para ir em busca de provas complementares. A
terceira e última corrente defende a aplicação irrestrita do princípio in dúbio pro
operario na valoração das provas, configurando posição minoritária.
Verifica-se, desta maneira, que ainda que se trate de um princípio
eminentemente vinculado ao direito do trabalho, os limites de sua conceituação
e alcance ainda resultam no embate doutrinário e jurisprudencial.
2.2 PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL
A coexistência de distintas normas incidentes sobre o mesmo contrato
de trabalho constitui fato comumente aceito na seara trabalhista, ante a
possibilidade de criação de Convenções Coletivas de Trabalho, Acordos
Coletivos de Trabalho e previsões específicas no contrato individual que
resultam na criação de novas obrigações e direitos envolvendo as partes do
negócio jurídico.
Diante desta situação, tem-se, no direito do trabalho, a aplicação
do princípio da norma mais favorável, que se perfaz pela concepção de que
“independentemente da sua colocação na escala hierárquica das normas
jurídicas, aplica-se, em cada caso, a que for mais favorável ao trabalhador”
(SÜSSEKIND et al., 1997, p. 134).
Verifica-se, neste princípio, a superação da ideia defendida por Hans
Kelsen de que a hierarquia das normas deve ser utilizada como critério de
validade para o reconhecimento da norma jurídica. No âmbito trabalhista,
verifica-se a hierarquia das normas como um critério flexível e variável, sendo
mais relevante a tutela direcionada ao trabalhador em detrimento da posição
hierárquica das normas.
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No entanto, cumpre destacar que este princípio não é absoluto,
comportando exceções, como a prevista no artigo 6232, da Consolidação das Leis
do Trabalho, que trata de normas estatais proibitivas de política governamental,
sendo nula de pleno efeito qualquer previsão que infrinja tais normas.
2.3 PRINCÍPIO DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA
A garantia de proteção ao direito adquirido encontra guarida no artigo 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal de 19883, e assegura que as alterações no
contrato de trabalho que resultam em condições menos benéficas ao trabalhador
não alcançam os contratos à época vigentes. Expressa que os direitos deferidos
aos trabalhadores não poderão ser suprimidos ou alterados a menor em razão de
posterior alteração. Este princípio, além da previsão constitucional, consubstanciase no artigo 4684 da Consolidação das Leis do Trabalho e nas súmulas nº 515, I, e
2886, I, emanadas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Este princípio relaciona-se de forma direta com o princípio da
inalterabilidade do contrato de trabalho, resultando em três correntes relativas
à sua aplicação. A primeira corrente, denominada de Teoria da Aderência
Ilimitada defende que as vantagens são incorporadas definitivamente no contrato
individual de trabalho, adotando irrestritamente a ideia de direito adquirido.
Art. 623. Será nula de pleno direito disposição de Convenção ou Acôrdo que, direta ou
indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do
Govêrno ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante
autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias
e serviços. (BRASIL, 1943)
3
Art. 5ª, XXXV – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. (BRASIL, 1988)
4
Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. (BRASIL, 1943)
5
Súmula 51 - Norma Regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regulamento. Art. 468 da
CLT. (RA 41/1973, DJ 14.06.1973. Nova redação em decorrência da incorporação da Orientação
Jurisprudencial nº 163 da SDI-1 - Res. 129/2005, DJ 20.04.2005)
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só
atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula
nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) (BRASIL, 2005)
6
Súmula 288. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. (nova
redação para o Item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo
TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016)
I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga
diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é
regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que
forem mais benéficas (art. 468 da CLT). (BRASIL, 2016)
2
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A segunda corrente é a Teoria da Aderência Limitada pelo Prazo, que assevera
que as vantagens vigorarão durante o prazo de vigência do respectivo diploma
normativo. Por fim, a terceira corrente, definida como Teoria da Aderência
Limitada por Revogação ou Teoria da Ultratividade, defende que as vantagens
vigorarão até a edição do novo diploma normativo que poderá manter ou
revogar essas vantagens.
Em que pese a existência de debate quanto ao alcance e a aplicabilidade
deste princípio, o que também ocorre com os demais, a proteção que se busca
no campo do direito do trabalho é indubitável.
Contudo, o princípio da proteção “tem um campo de aplicação limitado
e, mantendo-se dentro dele, não conspira contra a segurança, porém assegura
a eficaz e adequada aplicação das normas” (RODRIGUEZ, 2000, p. 101). A
tutela do trabalhador, que encontra amparo tanto na perspectiva individual
quanto na coletiva neste princípio, não deve servir como justificativa para que
ultrapassem os limites da legalidade e sirva como aparato para desrespeito ao
direito daquele que emprega.
Restou claro que a aplicabilidade do princípio da proteção do trabalhador
gera elevado debate acadêmico, bem como divergências jurisprudenciais. No
entanto, é o substrato material e conformador que este princípio exerce no
direito do trabalho, enquanto instrumento para a interpretação e reconhecimento
de normas jus laborais.
3. TARIFAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL NA REFORMA TRABALHISTA
A Consolidação das Leis do Trabalho, popularmente reconhecida pela
sigla CLT, foi decretada no dia 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943), sob o regime
ditatorial de Getúlio Vargas, com o objetivo de proteger o trabalhador urbano e
rural, de forma individual e coletiva, regulamentar as normas incidentes sobre as
relações de trabalho e criar um rito processual específico para a Justiça Obreira.
Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, o direito do trabalho é o
“complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam, no tocante às
pessoas e matérias envolvidas, a relação empregatícia de trabalho, além de outras
relações laborais normativamente especificadas” (DELGADO, 2017, p. 47).
Tal compilado normativo alberga normas gerais do direito material
do trabalho, cria institutos jurídicos específicos para determinadas categorias
de trabalhadores, como professores e bancários, além de disciplinar as regras
processuais a serem aplicadas no processo do trabalho, desde o processo
de conhecimento até a fase de execução.
A reforma trabalhista, promovida pela Lei nº. 13.467, de 13 de julho de
2017, (BRASIL, 2017a), alterou substancialmente a CLT e inovou em diversos
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institutos do direito do trabalho, dentre os quais destaca-se, para este trabalho,
a regulamentação específica do dano extrapatrimonial, prevista no Título II-A,
entre os artigos 223-A a 223-G.
3.1 DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRABALHISTA
A discussão acerca das condenações experimentadas na Justiça do
Trabalho que se pautam na tutela moral do trabalhador acompanha o crescimento
do instituto do dano extrapatrimonial no direito brasileiro. É comum tanto ao
magistrado, quanto ao advogado e ao estudioso do direito do trabalho a reflexão
quanto aos parâmetros a serem adotados na quantificação do dano extrapatrimonial,
permeando argumentos de previsibilidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Clayton Reis (2013, p. 78), ao mencionar a relevância da proteção da
esfera moral no direito do trabalho assinala:
O direito do trabalho é o ramo jurídico em cujo
ambiente o estudo do dano moral deveria alcançar
seu máximo desenvolvimento, em face da dimensão
que assume na defesa dos valores contidos na
pessoa do trabalhador – princípio Constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III
da CF/88). Nesse caso, se encontram em jogo a sua
personalidade, os seus bens pessoais, a sua dignidade,
privacidade e outros bens de valor que são relevantes.
Esses valores pessoais se sobrelevam quando aludem
ainda à dignidade do trabalho, princípio basilar dos
direitos sociais prescritos no artigo 5º, inciso XIII e
caput do artigo 6º da Carta Magna.
A regulamentação do dano extrapatrimonial promovida pela Reforma
Trabalhista merece especial atenção ante sua relevância jurídica, social e
econômica. As condenações da justiça obreira decorrentes da violação do
âmbito moral do trabalhador somam expressivos valores que afetam tanto as
empresas como a sociedade em geral.
Diante desta problemática situação de fato e de direito, pela inexistência
de critérios e parâmetros claros na lei e na jurisprudência, a Reforma Trabalhista
capitulou a tutela dos bens extrapatrimoniais, inicialmente dispondo que à
reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de
trabalho aplicam-se apenas os dispositivos previstos no Título II-A da CLT
(BRASIL, 1943), “do dano extrapatrimonial” (art. 223-A).
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Desde a publicação do projeto que previu a criação deste artigo, muito se
discutiu acerca da possível inconstitucionalidade de tal dispositivo pela expressa
negativa de diálogo com as previsões legais constantes da Constituição Federal
de 1988, do Código Civil de 2002 e demais legislações infraconstitucionais.
Insta ressaltar que a base jurídica para a construção da doutrina sobre
a indenização referente ao dano extrapatrimonial encontra na Constituição
Federal e no Código Civil suas bases, especificamente no artigo 5º7, incisos V e
X, do texto constitucional e nos artigos 1868, 9279 e 94410 do diploma civil, ao
determinar a proteção da moral e que o dano causado será indenizável e que esta
será medida pela extensão do dano.
Em seguida, o art. 223-B conceitua o dano extrapatrimonial e determina
que “causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera
moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas
do direito à reparação”. Além da conceituação, o referido dispositivo legal promove
a limitação da legitimidade para a reclamação ao direito de indenização.
Neste ponto específico, abre-se o debate quanto ao dano moral
coletivo. O legislador deixou de tratar do referido ponto, o que gera incerteza
jurídica, cabendo à doutrina e à jurisprudência determinarem de que maneira
esta limitação será interpretada. O dano moral coletivo “decorre da ofensa do
patrimônio imaterial de uma coletividade, ou seja, exsurge da ocorrência de
um fato grave capaz de lesar o direito de personalidade de um grupo, classe
ou comunidade de pessoas” (DALLEGRAVE NETO, 2010, p. 182), cabendo,
em regra, ao Ministério Público do Trabalho atuar como representante
processual da tutela do direito coletivo. Resta aberto o questionamento acerca
da titularidade restrita prevista na reforma que pode, incluir, resultar em
cerceamento do direito coletivo.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (BRASIL, 1988)
8
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (BRASIL, 2002)
9
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002)
10
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o
juiz reduzir, equitativamente, a indenização. (BRASIL, 2002)
7
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Cabe a ressalva referente ao artigo 927 do Código Civil (BRASIL,
2002), que em seu parágrafo único determina que “haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”, estabelecendo a responsabilidade
objetiva, também aplicável ao direito do trabalho.
Na sequência, a Lei 13.467/17 estabeleceu em seu artigo 223-C
(BRASIL, 2017a) que os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa
natural são “a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a
autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens
juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”. No que tange à proteção
da pessoa jurídica, elencou-se como bens tutelados a imagem, a marca, o
nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência, conforme artigo
223-D, da CLT. Este dispositivo guarda relação direta com a Súmula nº. 227
do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 1999), que assevera que a pessoa
jurídica pode sofrer dano moral.
O artigo 223-E previu que a responsabilidade pelo dano extrapatrimonial
é de todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado,
na proporção da ação ou da omissão. Neste dispositivo vislumbra-se a presença
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se o
reconhecimento de culpa concorrente e até mesmo exclusiva da vítima.
E seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, previsto
na Súmula nº. 3711, o art. 223-F estabelece que a reparação por danos
extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos
materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Em seus parágrafos estabelece que
se “houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará
os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por
danos de natureza extrapatrimonial” e que a “composição das perdas e danos,
assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere
na avaliação dos danos extrapatrimoniais” (BRASIL, 1992).
Por fim, ao versar sobre o posicionamento a ser adotado pelo magistrado
no momento da condenação, o artigo 223-G determina que ao apreciar o pedido, o
juízo considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento
ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos
pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da
ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, o grau de dolo
ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar
a ofensa, o perdão, tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes
envolvidas e o grau de publicidade da ofensa (art. 223-G, CLT).
Súmula 37 – São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do
mesmo fato. (BRASIL, 1992)
11
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Em linhas gerais, apresenta-se, assim, as inovações trazidas pelo
legislador ao tratar do dano extrapatrimonial no âmbito do direito. Cabe, desta
forma, analisar especificamente a tarifação do dano prevista nos parágrafos 1º
a 5º do artigo 223-G, da CLT, e verificar se estas disposições encontram-se
em consonância com o entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal
quanto ao limite de atuação do Estado no âmbito econômico.
3.2 DA TARIFAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL
A Lei nº. 13.467/17, em seu artigo 223-G, parágrafo primeiro (BRASIL,
2017a), incluiu à Consolidação das Leis do Trabalho a tarifação do dano
extrapatrimonial e classificou a natureza da ofensa cometida em quatro níveis:
ofensa de natureza leve, média, grave e gravíssima. Determinou, ainda, que em
caso de julgamento procedente quanto ao pedido de dano extrapatrimonial, o
magistrado deveria adotar parâmetros de forma não cumulativa a cada um dos
níveis apresentados.
Com relação à ofensa de natureza leve, o inciso I determinou que o valor
da indenização tem como limite máximo de condenação a soma equivalente
três vezes o salário contratual do ofendido. Já o inciso II estabeleceu que a
ofensa de natureza média será indenizável com o teto de cinco vezes o último
salário do ofendido. A natureza grave da ofensa enseja um valor de indenização
que possui como limite máximo o valor equivalente à até vinte vezes o valor
do salário contratual do ofendido. E, por fim, a ofensa de natureza gravíssima
encontra limite em até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.
Chama atenção a dicção adotada pelo legislador quando da escolha da
expressão “salário contratual do ofendido”, vez que é afeto ao direito obreiro
a aplicação do princípio da primazia da realidade12. Faz-se tal sinalização por
ser comum ao direito trabalhista o reconhecimento em juízo e a integração
de parcelas recebidas pelo trabalhador a latere, ou extra folha, que alteram
substancialmente a remuneração do trabalhador e consequentemente o valor a
que teria direito de receber em caso de responsabilização da parte empregadora
pelo dano extrapatrimonial.
O parágrafo segundo, por sua vez, determina que se “o ofendido
for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos
parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário
contratual do ofensor”.
“No Direito do Trabalho deve-se pesquisar, preferentemente, a prática concreta efetivada ao
longo da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas
partes na respectiva relação jurídica. A prática habitual – na qualidade de uso_ altera o contrato
pactuado, gerando direitos e obrigações novos às partes contraentes (respeitando a fronteira da
inalterabilidade contratual lesiva)”. (DELGADO, 2017, p. 211)
12
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O parágrafo terceiro teve sua redação alterada pela Medida Provisória
808/17 (BRASIL, 2017b), sendo que o texto que determinava que na reincidência
entre partes idênticas, o juiz poderá elevar o valor da indenização em dobro, foi
substituído pela redação de que “na reincidência de quaisquer das partes, o
juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização”.
4. A CONSTRUÇÃO DE UM CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO A PARTIR DO
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR
O crivo para o reconhecimento de regras e normas pode se dar a
partir de distintos pressupostos. No campo legalista, a validade das previsões
jurídicas passa pela análise de seus requisitos formais e materiais, existindo, na
esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça que
atuam como órgãos de reconhecimento e coadunação das normas para com o
ordenamento brasileiro.
Ocorre que tal reflexão também é verificada no campo da pesquisa
científica do direito, exercendo a filosofia e a sociologia do direito papeis
essenciais à criação do conhecimento científico. Tal afirmação possui endosso nas
palavras de Carlos Cossio, que reconhece a existência de seis direcionamentos
fundamentais na investigação do direito em caráter científico: “racionalismo
metafísico ou jusnaturalista; empirismo exegético; historicismo casuístico;
sociologismo eclético; racionalismo dogmático e egologia existencial”
(COSSIO, 1956, p. 77).
A complexidade do raciocínio adotado por cada uma dessas escolas
de investigação científica na área do direito demonstra a dificuldade acerca da
delimitação de parâmetros para o aprofundamento da análise epistemológica,
verificando-se como um desafio de grande monta o exercício da atividade
reflexiva à aqueles que visualizam no direito um instrumento de aplicação e
não essencialmente enquanto ciência jurídica.
As escolas apontadas por Carlos Cossio tiveram como objetivo a
criação de um critério epistemológico para o reconhecimento de validade da
norma jurídica a partir do pressuposto estabelecido. Neste sentido, o presente
trabalho visa a edificação de um critério epistemológico pautado no princípio da
proteção do trabalhador como instrumento para o reconhecimento de validade
das normas jus laborais.
4.1 A EPISTEMOLOGIA NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
“Essencialmente, a epistemologia é o estudo crítico dos princípios, das
hipóteses e dos resultados das diversas ciências” (JAPIASSU, 1992, p. 25).
Significa dizer que a análise epistemológica tem como objetivo a reflexão crítica
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acerca do conhecimento cientifico que visa ser alcançado nos diversos ramos do
saber. No entanto, a compreensão acerca do que se entende como epistemologia
merece especial atenção, ao passo que pode derivar em diferentes significados.
Hilton Ferreira Japiassu defende a existência de duas epistemologias,
sendo que “de um lado, temos as epistemologias genéticas, para as quais o
acordo entre o sujeito e o objeto deverá ser estabelecido progressivamente”,
de outro lado, “temos as epistemologias não-genéticas, para as quais o acordo
entre o sujeito e o objeto deve ser feito desde a origem, não sendo aceita a
perspectiva histórica ou temporal” (JAPIASSU, 1992, p. 28).
No presente trabalho, em razão da vinculação histórica existente entre
o direito do trabalho e sua principiologia, bem como das constantes alterações
decorrentes das formas de trabalho vivenciadas na sociedade contemporânea,
entende-se que a pesquisa aproxima-se da concepção genética da epistemologia,
em que sujeito e objeto se estabelecem de maneira progressiva.
“A sistematicidade é o principal argumento para afirmar a cientificidade”
(FERRAZ JUNIOR, 1973, p. 160). Ou seja, a epistemologia jurídica segue
acompanhada pela metodologia da investigação científica, sendo essencial
à construção do conhecimento a atenção aos pressupostos metodológicos
elencados para a busca da compreensão do objeto.
Maria Helena Diniz leciona que “a epistemologia jurídica é a teoria
da ciência do direito, um estudo sistemático dos pressupostos, objeto, método,
natureza e validade do conhecimento jurídico-científico, verificando suas
relações com as demais ciências” (DINIZ, 2011, p. 22), sendo que no “campo
jurídico, tal como outros campos de conhecimento, não pode ser apreendido
como um bloco monolítico, sem disputas e tensões internas” (SOUZA-LIMA;
MACIEL-LIMA, 2014, p. 322).
Por fim, a lição de Hilton Ferreira Japiassu é incisiva no sentido de
afirmar que “qualquer que seja a acepção que dermos ao termo “epistemologia”,
a verdade é que ela não pode e nem pretende impor dogmas aos cientistas”
(JAPIASSU, 1992, p. 28). Assim, o pesquisador deve ter claro que tanto seu objeto
como seu método de investigação não possuem caráter definitivo, devendo ser
constantemente revisitado e requestionado quanto a validade de suas conclusões.
4.2 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ENQUANTO
CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO PARA ANÁLISE DA TARIFAÇÃO DO DANO
EXTRAPATRIMONIAL TRABALHISTA
A compreensão acerca da epistemologia jurídica no processo de
formação da ciência do direito deixa claro que tanto sujeito quanto objeto de
estudo possuem determinante posição na investigação epistemológica do saber
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jurídico. Neste sentido, o presente trabalho se propõe a adotar o princípio da
proteção do trabalhador como critério epistemológico para a análise da tarifação
do dano extrapatrimonial.
Conforme acima demonstrado, a tarifação do dano extrapatrimonial
inova substancialmente tanto no âmbito do direito material do trabalho quanto
no direito processual. Evidencia-se que as regras apresentadas pela Reforma
Trabalhista não se resumem à instrumentalização do direito de proteção dos
diretos extrapatrimoniais do trabalhador, mas também impõem limitações às
indenizações pleiteadas pelas partes.
Vislumbra-se que a referida tarifação importa na limitação dos valores
eventualmente pleiteados, determinando que a esfera patrimonial do trabalhador
alcance, em valores monetários, numerário não excedente a cem vezes o valor
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
A Constituição Federal de 1988, ao primar pela valorização social
do trabalho, reconhece na dignidade da pessoa humana o valor máximo para
a estruturação do ordenamento jurídico nacional. O princípio da proteção
do trabalhador ramifica-se nos princípios do in dubio pro operario, da
norma mais favorável e da condição mais benéfica, devendo ser este o crivo
epistemológico para o reconhecimento da validade das normas que hoje
regem o direito do trabalho.
Reconhece-se que a tarifação prevista no artigo 223-G, da Consolidação
das Leis do Trabalho, não apenas limita o valor da indenização decorrente do
desrespeito aos direitos da personalidade do trabalhador, como também resulta
na criação de um ambiente normativo prejudicial ao obreiro, quando comparado
com a realidade jurídica anterior à Reforma.
Os princípios da equidade e da razoabilidade, além de outros critérios
como o da gravidade e a extensão do dano, a reincidência do ofensor, a
posição profissional e social do ofendido e a condição financeira do ofendido
e do ofensor correspondem aos parâmetros anteriormente aplicados para a
quantificação do dano extrapatrimonial, tendo, inclusive, sido reconhecida a
inconstitucionalidade (BRASIL, 2009) de outras tentativas legislativas de
tarifação na esfera extrapatrimonial.
A identificação do princípio da proteção do trabalhador enquanto
critério epistemológico revela que as previsões contidas na Reforma Trabalhista,
no tocante ao dano extrapatrimonial, constituem afronta ao arcabouço
principiológico do direito do trabalho, não sendo epistemologicamente
reconhecidas como validadas as inovações pejorativas à tutela obreira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação científica no direito constitui atividade complexa e
demanda do estudante grande esforço na tentativa de trazer para o campo da
ciência os problemas que são identificados na vida cotidiana. O direito alberga
tanto o ser coletivo quanto o ser individual, sendo recorrente a reflexão quanto
ao seu papel na sociedade.
A pesquisa acadêmica jurídica busca identificar no direito, enquanto
ciência, os pressupostos necessários ao reconhecimento de validade do produto
intelectual humano, que se materializa na lei, nos regramentos esparsos, no
costume, na moral e em tantas outras esferas da vida.
O presente trabalho se propôs a identificar em que medida a tarifação
do dano extrapatrimonial, trazida pela Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017
(Reforma Trabalhista), posteriormente modificada pelo Medida Provisória nº.
808, de 14 de novembro de 2017, atende ao critério epistemológico extraído a
partir do princípio da proteção do trabalhador.
Pelo aparato de pesquisa apresentado, concluiu-se que as inovações
advindas com a Reforma Trabalhista, no tocante à tarifação do dano
extrapatrimonial, resultam em um ambiente jurídico desfavorável ao trabalhador
quando comparado com o que fora anteriormente edificado pela doutrina e pela
jurisprudência, indo em afronta ao princípio da proteção do trabalhador.
A presente pesquisa não objetiva tratar a matéria de forma estanque,
tampouco situa-se como verdade aplicável de maneira indistinta. Em verdade,
apresenta-se como meio de reflexão acerca do papel da epistemologia no
reconhecimento de validade das normas jurídicas. Volta-se o olhar do direito
para o direito e busca, em seu âmago, os pressupostos para a análise de seus
produtos.
Conforme anteriormente pontuado, não se investiga a futura aplicação
dos institutos jurídicos apresentados, mas sim, a reflexão crítica que o
conhecimento epistemológico proporciona ao estudioso, na medida em que a
lei deixa de ser vista como mero aparato de aplicação prática e passa a ser
compreendida como objeto de pesquisa que tem seu reconhecimento de validade
subordinado à principiologia que lhe fundamenta.
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CAPÍTULO 2
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A LEI DA TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA:
DEBATE SOBRE A (IN) CONSTITUCIONALIDADE
Soraia Paulino Marchi
José Edmilson de Souza Lima
1. INTRODUÇÃO
O princípio da igualdade ainda que eternizado é desde os tempos mais
remotos até hoje, um dos temas de maior complexidade da humanidade sob os
aspectos político, filosófico, econômico, social e jurídico.
Em toda a sociedade, independentemente de sua forma de organização,
a igualdade é objeto de reflexão, investigação e debate. O seu foco volta-se
sempre ao alcance de uma maior isonomia, ou quando não, de uma redução de
desigualdades (NICZ, 2010).
Dada a sua importância, indiscutível a necessidade de sua inserção e
fortalecimento na própria estrutura jurídica existente.
Neste contexto, a obra “Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade” de
Celso Antonio Bandeira de Mello (2003) será analisada com o escopo de identificar
a sua contribuição epistemológica para o direito do trabalho com enfoque na lei da
terceirização trabalhista, fundamentando os critérios adotados pelo autor dentro de
uma análise de situação jurídica existente no ordenamento jurídico.
Além do método teórico-bibliográfico, será utilizado no presente artigo
o método dedutivo, pois se pretende teorizar do aspecto geral para o particular.
Assim, brevemente serão abordados conceitos e destinatários do
conteúdo do princípio isonômico. Sob o viés epistêmico e metodológico,
no desenvolvimento do presente artigo serão demonstradas as principais
construções estruturais realizadas pelo autor em sua obra para identificar o
conteúdo jurídico do princípio da igualdade.
Após a compreensão da construção do conhecimento jurídico
apresentado pelo autor, buscar-se-á identificar sob o viés epistêmico se a Lei
da Terceirização Trabalhista viola ou não o conteúdo do princípio da igualdade.
2. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE: PROPOSIÇÕES CONCEITUAIS
O conteúdo ideológico do princípio da igualdade, juridicizado pelos
textos constitucionais e assimilados pelos sistemas normativos vigentes, prevê
que a lei não deve ser fonte de perseguições ou de privilégios, mas deve ser
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um regulador da vida social, que por sua vez, tem como finalidade tratar
equitativamente todos os cidadãos.
Porém, a generalidade de tais enunciados, escrito a todos indistintamente,
gera dúvidas sobre todos estarem abrangidos por ela e recebendo tratamento
parificado. Nesse sentido, o princípio possuir um duplo objetivo: de um lado
propiciar garantia individual e outro tolher favoritismos (BANDEIRA DE
MELLO, 2003).
A Constituição Federal de 1988 estabelece no seu artigo 5º, caput que
“todos são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988). Interpretando o dispositivo
em comento entende-se que o alcance do princípio da igualdade não se restringe
à função de somente nivelar o cidadão diante da norma legal, mas também de
limitar a edição de leis em desconformidade com a isonomia. (BANDEIRA DE
MELLO, 2003, p. 9).
Nesse contexto, a igualdade prevista no caput do artigo 5º possui
duas vertentes de acordo a Carta Magna (BRASIL, 1988), quais sejam, a
igualdade material e a igualdade formal. Na igualdade material todos os seres
humanos recebem um tratamento igual ou desigual dependendo da situação.
Já na igualdade formal, todos têm idêntico acesso independentemente de suas
diferenças fáticas.
Quanto à igualdade material, adotando o pensamento de Aristóteles,
Bandeira de Mello afirma que além do conteúdo isonômico, o princípio da
igualdade tem em seu núcleo a desigualdade, na medida em que a igualdade
consiste em tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p.10)
Para Moraes (2011), a Constituição Federal de 1988 adotou o
princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma
igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito
de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados
pelo ordenamento jurídico.
Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as
discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na
medida em que se desigualam, é exigência do próprio conceito de Justiça, pois
o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o
princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a
serviço de uma finalidade acolhida pelo direito.
A desigualdade existe e para que não haja diferenciações arbitrárias
ou discriminações absurdas, com base no princípio da igualdade, deve ser
aplicada a denominada discriminação positiva, sem, contudo, incorrer em
inconstitucionalidade. É a desigualdade necessária, amparada na discriminação
positiva, com intuito de obter um resultado mais justo, já que as diferenças
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existentes entre seres humanos não podem ser ignoradas (RODRIGUES, 2012).
Nesse sentido, a igualdade material é aquela onde os indivíduos podem receber
tratamento diferenciado, de acordo com a situação e respeitando critérios
de discriminação, onde os iguais são tratados igualmente e os desiguais são
tratados desigualmente.
Quanto ao tratamento desuniforme, podemos citar como exemplo, a
diferenciação existente entre pessoas maiores e menores de idade, às mulheres
que se aposentam antes dos homens, aos advogados que possuem certos direitos
e encargos distintos dos médicos, distinguindo suas faculdades e deveres
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 12).
Consoante se observa, a desequiparação ocorre por existir um motivo
diferenciador específico, isto porque, o princípio da igualdade interdita
tratamento desuniforme às pessoas quando a própria lei tem sua função precípua
em dispensar tratamento desiguais (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 12-13).
Desse modo, a lei não pode conceder tratamento específico, vantajoso
ou desvantajoso, em atenção a traços e circunstâncias peculiarizadoras de uma
categoria de indivíduos se não houver adequação racional entre o elemento
diferencial e o regime dispensado aos que se inserem na categoria diferençada.
Estabelecida a diferenciação entre o tratamento igual e desigual e seus
correspondentes destinatários, passa-se à análise quanto à flexibilização de tais
institutos sob a perspectiva epistêmica de Bandeira de Mello.
3. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E CRITÉRIOS DE
DISCRIMINAÇÃO
Tecidas as contribuições epistêmicas quanto igualdade e desigualdade
insertas no conteúdo principiológico abordado, para evitar que o tratamento
desuniforme permitido por lei não seja utilizado para disfarçar o conteúdo
discriminatório, o presente capítulo direciona-se no sentido de identificar
quando que o princípio isonômico pode ser flexibilizado, suas vedações e quais
as circunstâncias podem o caracterizar como discriminatório.
Quanto à flexibilização, Bandeira de Mello traz exemplos de elementos
(etnia, sexo, convicção religiosa etc.) previstos no caput do art. 5º da Constituição
Federal, que, numa interpretação isolada, devem ser observados como traços
niveladores do princípio da igualdade e não como tratamentos díspares.
Nesse ínterim, nos termos da Constituição Federal, todos “devem
ser tratados de forma igual sem qualquer distinção” (BRASIL, 1988), sendo
caracterizada discriminação o tratamento desigual da pessoa em razão da cor da
sua pele. Entretanto, não é considerado tratamento desigual se hipoteticamente
ocorrer um concurso público para seleção de candidatos a exercícios físicos,
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controlados por órgãos de pesquisa que sirvam de base ao estudo e medição da
especialidade esportiva adaptada às pessoas com a pele escura (BANDEIRA
DE MELLO, 2003, p. 16).
Na situação ora exemplificada, houve uma diferenciação do elemento
igualitário previsto na Constituição Federal, mas na situação fática, este mesmo
elemento, não teve correlação lógica a qualquer forma de discriminação. Isso
porque, em que pese o concurso não ser direcionado a pessoas de pele clara, não
houve qualquer fator discriminante, pois, o objeto da pesquisa era unicamente
direcionada a cor da pele, não sendo necessário que, para o poder público o realizar,
tenha de estender às pessoas de outra etnia para não incorrer em desigualdade.
Nesse contexto, para esclarecer a diferenciação acerca do tratamento
igualitário e desigual relativo ao mesmo elemento utilizado, Bandeira de Mello
parte de um método racional a partir de uma base teórica, ilustrando situações
mediante uma construção lógica do conhecimento fazendo uma ligação entre o
plano teórico e a realidade fática (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 16-19).
A partir de três critérios de identificação, o autor aponta quais os
elementos que podem incorrer numa possível autorização do tratamento desigual,
são eles a isonomia e o fator de discriminação; correlação lógica entre fator de
discrímen13 e a desequiparação procedida e; consonância da discriminação com
os interesses protegidos na Constituição Federal (BANDEIRA DE MELLO,
2003, p. 21).
No tocante ao primeiro critério, o autor o subdivide em dois requisitos,
sendo o primeiro deles no sentido de que “a lei não pode erigir em critério diferencial
um traço tão específico que singularize no presente e definitivamente, de modo
absoluto, um sujeito a ser colhido pelo regime peculiar” e, o segundo no sentido de
que “o traço diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, coisa ou
situação a ser discriminada” (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 23).
Desse modo, temos que partir da afirmativa que “a lei não pode
singularizar no presente de modo absoluto, o destinatário”. A forma
individualizada da isonomia acontece, por exemplo, quando uma lei concede
o benefício tal aos que houvessem praticado determinado ato, no ano
anterior, sendo certo e conhecido que um único indivíduo desempenharia o
comportamento previsto. Bandeira de Mello ilustra o respectivo exemplo da
seguinte forma:
Figura-se grotesca norma que concedesse benefício
ao Presidente da República empossado com tantos
anos de idade, portador de tal título universitário,
agraciado com as comendas tais e quais e que ao
13
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longo de sua trajetória política houvesse exercido
os cargos X e Y. Nela se demonstra uma finalidade
singularizadora
absoluta;
viciosa,
portanto.
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 25)
Assim, configura-se quebra do preceito isonômico, quando a norma visa
sua incidência de forma singularizada, direcionando seus efeitos ostensivamente
e sub-repticiamente apenas a um destinatário.
Para Bandeira de Mello é inadmissível perante a isonomia, discriminar
pessoas ou situações ou coisas mediante traço diferencial que não seja nela
mesmo residentes. Por isso, são incabíveis regimes diferentes determinados em
vista de fator alheio a elas; quer-se dizer: que não seja extraído delas mesmas
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 30).
Por exemplo, não pode ser deferido aos magistrados ou aos advogados
ou aos médicos que habitem em determinada região do País – só por isto –
um tratamento mais favorável ou mais desfavorável juridicamente. Pois,
discriminação alguma pode ser feita entre eles, simplesmente em razão da área
espacial em que estejam sediados.
Ainda o autor traça uma distinção entre lei geral, individual, abstrata e
concreta para definir a classificação das regras jurídicas quanto à sua estrutura
sob a ótica de Norberto Bobbio (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 26).
Todavia, de forma dialética discorda das combinações estruturais estabelecidas
pelo referido autor, apresentando seu posicionamento acerca do instituto em
apreço sob o seguinte argumento: “toda regra abstrata é simultaneamente
geral, dado que apanha sempre, conquanto, às vezes, intertemporalmente, uma
categoria de pessoas” (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 27-28).
Neste contexto, para a identificação do fator de discriminação, o autor cria
regras para um deslinde epistemológico construindo um conhecimento científico
a partir das seguintes considerações: (a) a regra simplesmente geral nunca poderá
ofender à isonomia; (b) a regra abstrata jamais poderá adversar o princípio
da igualdade; (c) a regra individual poderá ou não se incompatibilizar com o
princípio da igualdade; (d) a regra concreta, igualmente será ou não harmonizável
com a igualdade. Assim para o exame da compatibilidade ou não de uma lei com
a igualdade restringem-se a uma pronúncia adstrita ao aspecto “individualização
absoluta do sujeito” (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 28-29).
Em suma, normas gerais e abstratas não poderiam em diferenciação
absoluta confrontar o princípio da igualdade, e, as normas individuais poderiam
entrar em uma exceção ou flexibilização do princípio da igualdade.
Ainda, Bandeira de Mello adota como critério discriminador, para fins
de diferenciação de regimes, elementos não residentes nos fatos, situações ou
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pessoas por tal modo desequiparadas, citando o fator “tempo”, que por sua vez
não descansa no objeto (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 32-33).
Quando a lei faz referência ao tempo, aparentemente tomando-o como
elemento para discriminar situações ou indivíduos abrangidos pelo período
demarcado, o que na verdade está prestigiando como fator de desequiparação
é a própria sucessão de fatos ou de estados transcorridos ou a transcorrer
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 31).
Este contexto Bandeira de Mello traz alguns exemplos do fator de
discriminação no tempo sem violação ao conteúdo jurídico da isonomia.
O primeiro se relaciona ao estágio probatório de dois anos que os recém
concursados devem cumprir para alcançar o efetivo exercício do cargo com a
consequente estabilidade.
Quando a lei faz referência ao tempo, aparentemente tomando-o como
elemento para discriminar situações ou indivíduos abrangidos pelo período
demarcado, o que na verdade está prestigiando como fator de desequiparação é
a própria sucessão de fatos ou de “estado” transcorridos ou a transcorrer.
Assim, a norma que prevê ao fator tempo como diferencial entre os que
preenchem e os que não preenchem tal requisito, não é provido de conteúdo
discriminatório, pois, é neutro e necessariamente idêntico para todos e, o que
ocorreu ao longo dela foi uma certa sucessão, uma dada persistência continuada
no exercício de um cargo. Nesse sentido, é perfeitamente admissível, do ponto
de vista lógico, distinguir situações, conforme sejam mais ou menos reiteradas,
para fins de dispensar tratamento especial aos que revelaram certa persistência
em dada situação sem que houvessem comparecido razões desabonadoras de
sua continuidade (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 31).
O segundo exemplo apresentado por Bandeira de Mello para demonstrar
a presença do fator de discriminação no tempo sem incorrer em violação ao
conteúdo jurídico da isonomia é quando a lei prevê que “a partir de tal data,
tais situações passam a ser regidas pela norma superveniente” (BANDEIRA
DE MELLO, 2003, p. 31). Nesse caso, o fator tempo não é discriminatória pois
transforma fatos subjacentes em fatos já existentes ou não existentes. Ou seja,
os que já existem recebem um dado tratamento, os que não existem virão a
existir e receberão outro tratamento.
Em suma, tempo, por si só, é elemento neutro, condição de pensamento
humano e por sua neutralidade absoluta a dizer, porque em nada diferencia os
seres ou situações, jamais pode ser tomado como fator em que se assenta algum
tratamento jurídico desuniforme, sob pena de violência à regra da isonomia.
O que se destaca precipuamente, portanto, são sempre as pessoas, fatos ou
situações, pois só nelas podem residir diferenças.
Quanto ao segundo critério, o objeto precípuo reside se há justificativa
lógica entre fato de discrímen e a desequiparação procedida. Nesse caso,
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podemos exemplificar mediante uma suposição hipotética de lei que permitisse
aos funcionários gordos afastamento remunerado para assistir congresso
religioso e vedasse aos magros. O elemento distintivo é ser “gordo” ou “magro”.
Num exame constitucional há vício de lei perante a igualdade constitucional
residente no elemento fático (compleição corporal) adotado como critério
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 38).
Desse modo, o que torna inadmissível a hipotética lei é a ausência de
correlação entre o elemento discriminatório e os efeitos jurídicos atribuídos
a ela. Não faz qualquer sentido facultar aos obesos faltarem ao serviço para
congresso religioso porque entre uma coisa e outra não há nexo lógico. Em
contrapartida, o mesmo critério “peso” poderia ser tolerável, se imaginarmos
que o fator discrímen está correlacionado como requisito objetivo de ingresso
de militares no serviço público, que por sua vez, exigem funções que reclamem
presença imponente.
Para uma norma não violar o princípio da isonomia, impende que exista
uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão
diferencial que lhe serviu de supedâneo, mas que essa, seja pertinente em função
dos interesses constitucionalmente protegidos (terceiro critério de identificação
da desequiparação).
Assim, sublinhado a flexibilização do conteúdo do princípio da
igualdade e possíveis violações constitucionais, conclui-se com o presente
capítulo que há ofensa à isonomia quando a norma singularizada tem um
destinatário determinando (ao invés de abranger uma categoria de pessoas
ou uma pessoa futura e indeterminada); quando a norma adota como critério
discriminador o elemento não residente nos fatos, situações ou pessoas; quando
a norma atribui tratamento jurídicos diferentes em atenção ao fator discrímen e
não há pertinência lógica com os regimes outorgados de modo consonante com
os direitos constitucionalmente protegidos.
4. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A LEI DA TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA
Estabelecidos os critérios de flexibilização e identificação da violação
a isonomia propostos por Bandeira de Mello, o objetivo do presente capítulo
é identificar se há na Lei da Terceirização Trabalhista dispositivos que
autorizam o tratamento desigual e se esses podem (ou não) ofender a isonomia
constitucional.
A legalização da terceirização trabalhista ingressou recentemente no
ordenamento jurídico mediante a edição da Lei nº 13.429 em 31 de março de
2017 (BRASIL, 2017a) e da Lei nº 13.467 em 13 de julho de 2017 (BRASIL,
2017b). O primeiro diploma legal (Lei 13.429/2017), basicamente, delineou
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regras novas sobre o contrato de trabalho temporário, regulado pela Lei
6.019/1974 (BRASIL, 1974). No tocante às regras que introduziu sobre a
terceirização em geral, elas não afetaram, de maneira significativa, o quadro
jurídico até então imperante no ordenamento jurídico do País.
O segundo diploma legal (Lei 13.467/2017) foi além, introduzindo
regras explícitas sobre a terceirização trabalhista em sentido mais amplo. As
novas regras insculpidas no texto consagram a possibilidade de terceirização em
qualquer atividade da contratante (tomador de serviços), independentemente de
ser ela essencial ou secundária, fim ou meio (Art. 4º-A e Art. 5º- A, caput)14,
bem como não obriga a observância da isonomia de salário (Art. 4º-C, §1º)15
e tratamento igualitário no tocante a benefícios (atendimento médico ou
ambulatorial e de refeição) concedidos entre o empregado terceirizado e o
empregado vinculado a empresa contratante (Art. 5º-A, §4º)16.
Realizando uma leitura isolada dos dispositivos da Lei 13.467/2017
(BRASIL, 2017b) em comento, verifica-se tratamento diferenciado entre
pessoas contratadas por empresas terceirizadas e àquelas que detém vínculo
empregatício firmado diretamente perante a empresa contratante, muito embora
ambas possam exercer as mesmas funções.
Considerando que a isonomia salarial assegurada pela Constituição
Federal (art.7º, incisos XXX, XXI e XXXII)17 está sob a observância do
Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante
da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua
execução. §1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado
por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços. § 2o Não
se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras
de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Art. 5º- A Contratante é a
pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados
a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. (BRASIL, 2017b, grifo nosso)
15
Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o
art. 4o-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades
da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições: § 1o
Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da
contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de
outros direitos não previstos neste artigo. (BRASIL, 2017b, grifo nosso)
16
Art. 5º- A Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de
prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal. (...) § 4o A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação
de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus
empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado. (BRASIL,
2017b, grifo nosso)
17
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social: (...) XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções
14
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princípio da igualdade (art. 5º, caput), a indagação que exsurge é no sentido de
se identificar se existe correlação lógica entre o fator discrímen e seu objeto
que justifique a desigualdade de tratamento autorizada pela Lei 13.467/2017
(BRASIL, 2017b).
Neste contexto, utilizando-se dos fundamentos epistêmicos e
metodológicos apresentados na obra em estudo, passamos a identificar se os
dispositivos da Lei sob análise importariam ou não em ofensa ao princípio
da igualdade.
Bandeira de Mello, ao delinear sua teoria sobre o conteúdo jurídico
do preceito isonômico enfatiza que embora o princípio da igualdade proíba
tratamento diferenciado às pessoas, o próprio da lei, sua função precípua, reside
exata e precisamente em dispensar tratamentos desiguais (BANDEIRA DE
MELLO, 2003, p. 10). Isto é:
[...] as normas legais nada mais fazem que discriminar
situações, à moda que as pessoas compreendidas
em umas ou em outras vêm a ser colhidas por
regimes diferentes. Donde, a algumas são deferidos
determinados direitos e obrigações que não assistem
a outras, por obrigadas em diversa categoria regulada
por diferente ramificação de obrigações e direitos.
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p.18)
Para tanto, tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado
como critério discriminatório, de outro lado, cumpre verificar se há justificativa
racional, isto é, fundamento lógico, para a vista do traço desigualador acolhido,
atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade
proclamada (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 21)
Sob a ótica da Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017b), muitas empresas,
terceirizam parte de suas atividades objetivando na redução de custo em prol
do desenvolvimento econômico. Nestes casos, trabalhadores com vínculo
empregatício firmado com a empresa contratante e trabalhadores terceirizados
exercem idêntica função, mas percebem remuneração diferenciada, sendo este
o fator discrímen em relação àquela (função).
O critério discriminatório nos contratos de terceirização funda-se na
desigualdade salarial e de benefícios concedidos entre os trabalhadores. Sob
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; XXXI - proibição de
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência; XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos.” (BRASIL, 1988, grifo nosso)
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o viés da legislação trabalhista este fator não tem fundamento lógico que
justifique o tratamento jurídico construído, pois, o caput do artigo 461 da
Consolidação das Leis do Trabalho18 cominado com o artigo 7º da Constituição
Federal (BRASIL, 1988), proíbem salários diferenciados para empregados que
exercem a mesma função.
Para Bandeira de Mello (2003, p. 24), a diferenciação normativa
viola a isonomia “quando não existe um vínculo de correção lógica entre a
peculiaridade diferencial acolhida e a desigualdade de tratamento em função
dela conferida, e que tal correlação não seja compatível com interesses
prestigiados na Constituição.”
Não há pertinência lógica entre o fator de discrímen e a desigualação
consequente, hábil a tornar válida a diferenciação, pois, ao individualizarmos
o destinatário da norma (empregado terceirizado) que exerce a mesma função
daquele com vínculo empregatício firmado com o contratante ocorre uma
“aferição em função dos interesses abrigados no direito positivo constitucional”
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 28).
Considerando que, não há diferença funcional entre trabalhadores
terceirizados e empregados com vínculo direto com o tomador de serviços,
não há justificativa para ocorrer distinção no tratamento jurídico conferido
– no tocante a remuneração e benefícios - de modo que possa autorizar a
desequiparação inserta na Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017b). Isto porque, a
norma atribui tratamento jurídico diferente em atenção ao fator de discrímen
adotado (facultando ao empregador a observância isonômica salarial e de
benefícios) que, entretanto, não guarda relação de pertinência lógica com a
disparidade de regime outorgado (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 48).
Sob a ótica da teoria de Celso Bandeira de Mello, a lei não pode
conceder tratamento específico, vantajoso ou desvantajoso, em atenção a traços
e circunstâncias peculiarizadoras de uma categoria de indivíduos se não houver
adequação racional entre o elemento diferencial na categoria diferençada
(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 37-39). Efetivamente tais trabalhadores não
se encontram abrangidos em categorias reguladas por diferente plexo de direitos
e obrigações, encontram-se, ao contrário, abrigados pelas mesmas normas
constitucionais e legais, pelo que imperativa a igualdade material a seu respeito.
Os elementos apresentados na teoria do conteúdo do princípio da
igualdade de Celso Antonio Bandeira de Mello nos quais autorizam o tratamento
desigual - correlação lógica entre fator de discriminação e a desigualdade
procedida, consonância da discriminação com os interesses protegidos
Art. 461. Sendo idêntica à função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador,
na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
(BRASIL, 1943)
18
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na Constituição Federal (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 21) – não estão
insertos nos dispositivos da Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017b) que permitem a
desequiparação dos direitos dos trabalhadores.
Deste modo, aplicando-se os fundamentos epistêmicos do conteúdo
do princípio da igualdade formulada por Bandeira de Mello, a desigualdade
autorizada nos dispositivos da Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017b) no tocante
a diferenciação de tratamento salarial e de benefícios entre empregados
terceirizados e àqueles contratados diretamente pelo tomador que exerçam
idêntica função, há ofensa ao preceito constitucional da isonomia, eis que
discrimina o trabalhador terceirizado em face da ausência de correlação
lógica residente no seu objeto com os interesses prestigiados na Constituição
Federal de 1988.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O escopo do presente estudo foi analisar e apontar a contribuição
epistemológica da obra o “Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade” para o
direito do trabalho com enfoque na Lei da Terceirização.
De forma introdutória foram apresentados alguns conceitos relativos ao
princípio da igualdade fulcrados no objetivo geral do presente artigo. Apoiado
no pensamento isonômico de Aristóteles, no qual visa tratar os iguais de forma
igualitária e os desiguais de forma diferenciada, foi demonstrado no decorrer
do estudo quem são os pertencentes as categorias dos iguais e dos desiguais,
bem como quais critérios legais que autorizam o tratamento diferenciado aos
desiguais sem descaracterizar o núcleo principiológico da igualdade.
Ainda, a partir de três critérios de identificação, foi realizada uma análise
de fatores que podem incorrer numa autorização para o tratamento desigual,
sendo eles a isonomia e fator de discriminação, correlação lógica entre fator de
discrímen e a desequiparação procedida e, consonância da discriminação com
os interesses protegidos na Constituição Federal.
A partir da compreensão epistêmica e metodológica do “Conteúdo do
Princípio da Igualdade”, foi possível buscar na legislação trabalhista exemplos
para a aplicação da construção lógica do conhecimento apresentada por Celso
Antonio Bandeira de Mello, a fim de demonstrar que determinados dispositivos
legais que autorizam o tratamento desigual, podem estar insertos de conteúdo
discriminatório.
Neste sentido foi realizada análise de alguns artigos da Lei 13.467/2017
que autorizam a desigualdade salarial entre empregados terceirizados e àqueles
contratados diretamente pelo tomador de serviços que exerçam idêntica função.
Verificou-se que tais dispositivos ofendem o princípio isonômico, eis que
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inexiste correlação lógica entre o fator discrímen e objeto legal que justifique a
correspondente diferenciação.
Portanto, se tomado como fundamento epistêmico, o princípio da
igualdade, de Bandeira de Mello, serve para demonstrar que a “desigualdade”
inscrita na Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017b) contrasta com o preceito
constitucional da isonomia.
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CAPÍTULO 3
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: ESTUDO SOBRE
A VALIDADE DA NORMA
Marina Zagonel Xavier da Silva
Sandra Maciel-Lima
1. INTRODUÇÃO
O presente capítulo objetiva demonstrar as contribuições epistemológicas
da obra “O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade” de Celso Antônio
Bandeira de Mello (1997), para então aplicá-las em uma análise de validação
sob o enfoque da isonomia no art. 93 da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991).
O texto constitucional prevê em seu art. 5º que todos serão tratados de
forma idêntica, sem distinção de qualquer natureza (BRASIL, 1988). O que se
extrai do dispositivo é uma demonstração clara do preceito da igualdade formal.
Em uma sociedade formada por múltiplas culturas e identidades mostra-se
inviável a aplicação igual a todos do texto legal, uma vez que particularidades
e diferenças devem ser tratadas de forma diversa para proporcionar igualdade
de condições.
O art. 93 da lei 8.213 de 1991 (BRASIL, 1991), prevê que empresas
com mais de 100 empregados deverão ter em seu quadro de colaboradores um
percentual de pessoas com deficiência. Uma vez que a Constituição já assegura
o direito ao trabalho, mostra-se viável esta distinção realizada pelo legislador
em face deste grupo de indivíduos?
Na obra ora analisada, o autor demonstra que o princípio da igualdade
aceita tratamentos desiguais, desde que respeitados requisitos para que a
desequiparação não o ofenda. A fim de responder o questionamento acima
proposto, o presente estudo inicia-se com uma explicação, ainda que breve, a
respeito do princípio da igualdade, demonstrando a importância deste preceito
no ordenamento jurídico, o que justifica a escolha por Bandeira de Mello.
Far-se-á, em um segundo momento, a análise das contribuições
epistemológicas, com tendências racionalistas, do autor. A obra em análise
parte de uma ideia ampla (princípio da igualdade) e ramifica-a em pequenos
questionamentos, para então se chegar aos critérios e requisitos que serão
oportunamente apresentados, e que têm como objetivo demonstrar a
possibilidade de tratar os desiguais de forma desigual sem ofender a isonomia.
Por fim, analisar-se-á o art. 93 da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991), à
luz dos requisitos propostos por Bandeira de Mello, para então demonstrar se
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esta desequiparação legal é considerada válida, ou não, em face do princípio
da igualdade.
2. A ESCOLHA PELO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
Antes de se adentrar, especificamente, no objeto central da presente
pesquisa, faz-se necessário compreender o significado do direito à igualdade no
ordenamento jurídico, a fim de justificar a escolha do autor pelo princípio em apreço.
Segundo ensina Inocêncio Mártires Coelho (2009,
p. 180), “o Tribunal Constitucional da Alemanha,
repetidas vezes, afirmou que o princípio da
igualdade, como regra jurídica, tem um caráter
suprapositivo, anterior ao Estado, e que mesmo se
não constasse do texto constitucional, ainda assim
teria de ser respeitado”. Veja-se, portanto, que o
respeito pelo princípio da igualdade é inerente
à constituição das sociedades, justificando a
importância da pesquisa realizada pelo autor e da
escolha do tema na obra analisada.
Partindo-se desta premissa, o autor inicia sua obra demonstrando, antes
de conceituar o princípio da igualdade, quem seriam seus destinatários. Para
Bandeira de Mello (1997, p. 9) o preceito da igualdade não serve apenas para
nivelar os cidadãos diante da aplicação da lei, mas se destina, primordialmente,
ao aplicador da lei e ao legislador.
O princípio da igualdade, portanto, está intimamente ligado a lei, razão
pela qual é imprescindível compreender, em linhas gerais, o significado desta.
Neste viés, ensina Canotilho, com base em conceitos e ideias clássicos:
Desde o período socrático até Aristóteles passando
por Sócrates, os estóicos e Platão, que o conceito de lei
é praticamente inseparável da sua dimensão material;
leis verdadeiras são as leis boas e justas dadas no
sentido do bem comum. A lei só pode ser determinada
em relação ao justo (igual), dirá Aristóteles na Ética
a Nicómaco; a ‘soberania da lei equivale à soberania
de deus e da razão’, ‘é a inteligência sem paixões’,
escreverá o mesmo autor ainda em A Política. A lei é
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a ‘suprema ratio, ínsita na natureza’, opinará Cícero.
A ‘lei é uma ordenação racional, dirigida no sentido
do bem como e tornada pública por aquele que está
encarregado de zelar pela comunidade’, escreverá S.
Tomás. (CANOTILHO, 2003, p. 713)
Assim como Canotilho, Celso Antônio Bandeira de Mello (1997, p. 10)
também parte da afirmação aristotélica para dar significado à lei e à igualdade,
considerando-a, entretanto, insuficiente. A contribuição epistemológica do autor,
a qual será tratada de forma mais abrangente em tópico próprio, inicia-se com
questionamentos e a desconstituição, em pequenas perguntas, de ideais clássicos.
Parte-se, portanto, da pergunta: “quem são os iguais e quem são os
desiguais?” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 11), ao analisar o pensamento
de Aristóteles de que “a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 10). Tal
questionamento, em âmbito jurídico, é enfrentado tanto pela doutrina quanto
pela jurisprudência, em razão da complexidade de fatores que o acompanham.
Por ser um princípio norteador dos direitos fundamentais, a igualdade
pode ser dividida em formal e material e, a partir desta compreensão, facilitase a busca pela resposta do problema proposto. José Afonso da Silva (2010,
p. 213) vincula o conceito de igualdade ao conceito de justiça, dividindo-o,
também, em formal e material.
Para este autor (SILVA, 2010, p. 213), “a justiça formal consiste em um
princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial
devem ser tratados da mesma forma. Aí a justiça formal se identifica com a
igualdade formal”. Já a justiça material, a qual tem como destinatário principal
o legislador, liga-se ao fato de existirem, entre os indivíduos ou situações,
desigualdades que merecem ser observadas.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade [...]”19 (BRASIL, 1988). Pela análise literal do caput do artigo
ora transcrita tem-se a ideia de que a lei veda qualquer tipo de discriminação,
induzindo à busca pela justiça formal.
Em que pese a objetividade do conceito, este teve papel de suma
importância para a formação do conceito de igualdade que hoje se aplica.
A igualdade material afasta-se da aplicação direta do texto legal e abrange
a observância de fatores subjetivos, de cunho social e, até mesmo, individual.
19

Caput do art. 5º da Constituição Federal.
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O tratamento diferenciado perante a lei deve levar em conta fatores
reais e de relevância, a fim de aproximar as desigualdades. “Não somos iguais,
mas igualmente humanos; devemos contornar nossas desigualdades para que
não sejam criados mundos desiguais, com oportunidades diferentes em razão
de motivo que não justifique a situação excepcional” (OLMOS, 2008, p. 51).
Além do dilema entre igualdade formal e material e possíveis critérios
de discriminação aceitáveis, o princípio da igualdade deve ser considerado
como um princípio de justiça social, o qual busca garantir a todos condições
dignas e reais de vida.
Essa igualdade conexiona-se, por um lado, com uma
política de justiça social e com a concretização das
imposições constitucionais tendentes à efectivação
dos direitos económicos, sociais e culturais. Por outro
lado, ela é inerente à própria ideia de igual dignidade
social. (CANOTILHO, 2003, p. 430)
Como ensina Bandeira de Mello (1997, p. 10),
(...) a lei não deve ser fonte de privilégio ou
perseguições, mas instrumento regulador da vida
social que necessita tratar equitativamente todos
os cidadãos. Este é o conteúdo político-ideológico
absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado
pelos textos constitucionais em geral.
A busca pelo tratamento equitativo, no entanto, forma uma linha tênue
entre a ideia de igualdade material e desigualdade.
Quando se diz que o legislador não pode distinguir,
isso não significa que a lei deva tratar todos
abstratamente iguais, pois o tratamento igual não
se dirige a pessoas integralmente iguais entre si,
mas àquelas que são iguais sob os aspectos tomados
em consideração pela norma, o que implica que os
‘iguais’ podem diferir totalmente sob outros aspectos
ignorados ou considerados como irrelevantes pelo
legislador. Este julga, assim, como ‘essenciais’ ou
‘relevantes’, certos aspectos ou características das
pessoas, das circunstâncias ou das situações nas
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quais essas pessoas se encontram, e funda sobre esses
aspectos ou elementos as categorias estabelecidas
pelas normas jurídicas; por consequência, as pessoas
que apresentam os aspectos ‘essenciais’ previstos
por essas normas são considerar por encontrar-se nas
‘situações idênticas’, ainda que possam diferir por
outros aspectos ignorados ou julgados irrelevantes
pelo legislador; vale dizer que as pessoas ou situações
são iguais ou desiguais de modo relativo, ou seja, sob
certos aspectos. (SILVA, 2010, p. 216)
“Entre as pessoas há diferenças óbvias, perceptíveis a olhos vistos, as
quais, todavia, não poderiam ser, em quaisquer casos, erigidas, validamente, em
critérios distintivos justificadores de tratamentos jurídicos díspares” (BANDEIRA
DE MELLO, 1997, p. 11), ao que o autor denomina de desigualdade evidente. A
conceituação de igualdade, assim como sua aplicabilidade, de fato, tendem a parecer
confusos e passíveis de equívocos, pois em um primeiro momento leva-se a crer que
o princípio da igualdade não admite, sob hipótese alguma, tratamentos desiguais.
Ocorre que em determinadas situações diferenças que em uma análise
objetiva pareceriam insuscetíveis de se tornarem critério diferenciador, acabam
por assim o ser. Neste viés, encontra-se novamente em um questionamento
posto pelo autor: “quando é vedado à lei estabelecer discriminações? Ou seja:
quais os limites que adversam este exercício normal, inerente à função legal de
discriminar?” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 13).
Em razão de sua importância no ordenamento jurídico, o princípio
da igualdade gera inúmeros questionamentos, os quais serão expostos e,
oportunamente, respondidos pelo autor. Coube, neste primeiro momento,
portanto, compreender as dúvidas e a importância do princípio norteador da
pesquisa para que a contribuição epistemológica se faça clara e aplicável.
3. CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS
Superados os conceitos e demonstrada a importância do princípio da
igualdade, passa-se a analisar as contribuições epistemológicas do autor na obra
ora estudada. Conforme restou demonstrado em tópico próprio20, em que pese
a Constituição disponha que “todos são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988),
a própria lei, em algumas situações, faz distinções entre pessoas, situações,
coisas, etc., se fazendo necessário compreender, portanto, o que fere, ou não, o
princípio da igualdade.
20

Ver tópico “2 A ESCOLHA PELO PRINCÍPIO DA IGUALDADE”
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Considerando-se o cenário legislativo brasileiro, em especial a Lei
8.213/91 (BRASIL, 1991) que será oportunamente estudada, parte-se da
premissa de ser possível “discriminar”. Entretanto, quais seriam os limites
desta discriminação a fim de que não se ofenda o princípio da igualdade? A
contribuição epistemológica macro do autor reside justamente na relevância do
tema da pesquisa para o mundo acadêmico e jurídico, e da constante busca pelo
real conteúdo jurídico do preceito.
Inicialmente, é preciso compreender que o texto de Bandeira de Mello
amolda-se, primordialmente, em uma tendência epistemológica racionalista, a
qual pode ser assim entendida:
Trata-se de uma tendência centrada no binômio
hipótese-dedução elaborada a priori, tal como um
modelo analítico que sirva de guia para os processos
de produção, acesso e validação dos conhecimentos
do campo. Qualquer conhecimento que reivindique o
aval deste campo precisa estar próximo ou alinhado
ao guia fundante do próprio campo. Os contornos
do campo são definidos a partir do guia. O vínculo
de um conhecimento produzido com esta episteme é
fundamentalmente lógico, formal. Neste particular,
no campo jurídico, sempre que um ‘operador do
direito’ (juiz, promotor, advogado) aplica uma
norma positivada, sua preocupação central está
associada à coerência da mesma em relação ao que
Kelsen chama de Grundnorm, não necessariamente
com os rebatimentos da mesma no mundo concreto.
Qualquer estudo que se proponha a avaliar a
constitucionalidade de uma lei, decreto, etc., tende
a produzir conhecimento aderente a esta episteme
hipotético-dedutiva. (SOUZA-LIMA; MACIELLIMA, 2014, p. 323).
O estudo de Bandeira de Mello (1997), conforme ensinam Thomires
Badaró de Lima e Sandra Maciel-Lima (2016, p. 128), parte da análise de
uma norma de caráter geral e busca o conhecimento puro por meio de uma
construção racional e lógica. Por sua vez, no viés metodológico, o autor utilizase, essencialmente, do método dedutivo ao desmembrar em pequenas perguntas
conceituações que, em uma primeira análise, não precisariam de reparos.
No que tange ao princípio da igualdade, vários são os requisitos elencados
pelo autor para que, em havendo discriminação, haja também observância
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ao preceito. Assim como demonstrado no tópico referente à conceituação do
princípio, convém reiterar as principais indagações do autor sobre o tema:
O que permite radicalizar alguns sob a rubrica
de iguais e outros sob a rubrica de desiguais?
Em suma: qual o critério legitimamente manipulável
– sem agravos à isonomia – que autoriza a distinguir
pessoas e situações em grupos apartados para fins de
tratamentos jurídicos diversos? Afinal, que espécie de
igualdade veda e que tipo de desigualdade faculta a
discriminação de situações e de pessoas, sem quebra
e agressão aos objetivos transfundidos no princípio
constitucional da isonomia? (BANDEIRA DE
MELLO, 1997, p. 11)
A busca para as respostas destes questionamentos parte da própria
letra da lei que, segundo Bandeira de Mello (1997, p. 12), tem a função de
discriminar situações. O caput do art. 5º da Constituição (BRASIL, 1988), como
demonstrado anteriormente, prevê que não haverá entre as pessoas distinções
de qualquer natureza. O autor, por sua vez, demonstra que o ordenamento
jurídico, em determinadas situações, acaba por desequiparar em razão de sexo,
raça, condição física, etc., sem que isso represente ofensa à isonomia.
Quais seriam então os limites para que estas discriminações
sejam consideradas lícitas? A resposta para esta pergunta mostra-se como
uma contribuição epistemológica do autor de grande importância para o
conhecimento jurídico, pois “por via do princípio da igualdade, o que a ordem
jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou
injustificadas” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 18).
Fatores de discriminação que em uma primeira análise não poderiam
ser utilizados para diferenciar, como raça e religião, por exemplo, podem assim
ser validados se existir “um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade
diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento
em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com
interesses prestigiados na Constituição” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 17).
Em linhas gerais, três são os elementos que devem ser apreciados: fator
objetivo de distinção, tratamento diferenciado e justificativa em consonância
com a Constituição. O ponto central do problema está, portanto, em analisar a
adequação racional da discriminação, indicando o autor quatro elementos que
devem ser observados:
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a) que a desequiparação não atinja de modo atual e
absoluto um só indivíduo;
b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela
regra de direito sejam efetivamente distintas entre
si, vale dizer, possuam características, traços, nelas
residentes, diferençados;
c) que exista, em abstrato, uma correção lógica entre
os fatores diferencias existentes e a distinção de
regime jurídico em função deles, estabelecida pela
norma jurídica;
d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra
referido seja pertinente em função dos interesses
constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em
diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão
valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem
público. (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 41)
Os requisitos dispostos pelo autor devem ser analisados de forma conjunta,
sob pena se restar configurada ofensa ao preceito da igualdade. Por ser um princípio
norteador do ordenamento jurídico, eventuais situações de desequiparação devem
estar pautadas em justificativas plausíveis e concretas, a fim de prestigiar as reais
intenções do legislador, ou seja, favorecer garantias individuais contra perseguições
e evitar favoritismos (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 23).
Compreender os fins do princípio da igualdade mostra-se de fundamental
relevância para compreender os limites das desequiparações, justificando
também a importância de entender os requisitos e elementos propostos pelo autor
para tanto, reiterando, vez mais, que “o que autoriza discriminar é a diferença
que as coisas possuam entre si [requisito “b”] e a correlação entre o tratamento
desequiparador e os dados diferenciais radicados nas coisas [requisito “c”]”
(BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 34).
Os elementos sugeridos pelo autor apresentam sintonia entre si, na
medida em que não podem ser analisados isoladamente para fins de validação da
norma com fator de discriminação. Em uma análise mais esmiuçada do requisito
“a”, Bandeira de Mello (1997, p. 31) ainda acrescenta que o fator “tempo” não
pode ser utilizado, por si só, como fator diferencial, pois mesmo quando há tal
referência pela lei, “aparentemente tomando-o como elemento para discriminar
situações ou indivíduos abrangidos pelo período demarcado, o que na verdade
está prestigiando como fator de desequiparação é a própria sucessão de fator ou
de estados transcorridos ou a transcorrer”, ou seja, o que aconteceu neste período.
62

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

Entretanto, além dos itens acima dispostos, Bandeira de Mello apresenta
outro critério de validação da norma, a ser usado na hipótese de uma lei ser
formulada de forma abstrata para prestigiar determinado indivíduo ou situação
em flagrante fraude. “É possível obedecer-se formalmente um mandamento,
mas contrariá-lo em substância. Cumpre verificar se foi atendida não apenas
a letra do preceito isonômico, mas também seu espírito” (BANDEIRA DE
MELLO, 1997, p. 24).
Veja-se, portanto, que a validação em face do princípio da igualdade
vai muito além dos requisitos formais dispostos pelo autor, sendo possível sua
validação através de uma análise abstrata e subjetiva.
O ponto central da contribuição epistemológica do autor reside na
compreensão de que o princípio da igualdade suporta desequiparações, sendo
“que é o vínculo de conexão lógica entre os elementos diferenciais colecionados
e a disparidade das disciplinas estabelecidas em vista deles, o quid determinante
da validade ou invalidade de uma regra perante a isonomia” (BANDEIRA DE
MELLO, 1997, p. 37).
Assim como se mostra de fundamental relevância o requisito “c” acima
transcrito, este deve estar em consonância com o requisito “d”, pois não basta
que haja justificativa lógica para a desequiparação se esta não estiver de acordo
com os interesses previstos na Constituição. Neste sentido, ensina o autor:
Não basta a exigência de pressupostos fáticos
diversos para que a lei distinga situações sem ofensa
à isonomia. Também não é suficiente o poder-se
arguir fundamento racional, pois não é qualquer
fundamento lógico que autoriza desequiparar, mas
tão-só aquele que se orienta na linha de interesses
prestigiados na ordenação jurídica máxima. Fora
daí ocorrerá a incompatibilidade com o preceito
igualitário (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 43).
O direito à igualdade no texto constitucional é presumido, o que facilmente
se conclui pela análise do caput do art. 5º (BRASIL, 1988). Entretanto, o real
conteúdo jurídico do princípio da igualdade vai além da mera afirmação de não
discriminar, na medida em que, retomando a máxima de Aristóteles, é preciso tratar
de forma igual os iguais e desigualmente os desiguais. Celso Antônio Bandeira de
Mello (1997), na obra em apreço, fornece elementos para validar uma discriminação
em observância ao preceito norteador do ordenamento jurídico brasileiro.
No item seguinte do presente estudo far-se-á, portanto, uma análise quanto
a validação, ou não, do art. 93, da lei 8.213/91 sob à luz dos requisitos ora expostos.
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4. ART. 93 DA LEI 8.213/91 – VALIDADE PERANTE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE?
Apresentada a contribuição epistemológica de Celso Antônio Bandeira
de Mello na obra O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade (1997), partese para a aplicação prática do estudo proposto. Conforme exposto, o autor
parte da premissa de que a lei tem como função discriminar situações e evitar
favoritismos. O princípio da igualdade, por estar no centro do ordenamento
jurídico, deve, portanto, nortear a atividade legislativa.
O direito ao tratamento igualitário é um direito natural que, em uma
análise superficial, não aceita desequiparações. O contexto social, entretanto,
exige discriminações para se alcançar a igualdade material, as quais devem ser
aplicadas com ressalvas, a fim de se preservar o princípio da igualdade.
A Lei 8.213 de 1991 prevê em seu art. 93 que “a empresa com 100 (cem)
ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiência, habilitadas [...]” (BRASIL, 1991). Superados os conceitos ora
apresentados, não menos importante se faz necessária a conceituação, ainda que
breve, de quem seria a pessoa com deficiência no âmbito do direito do trabalho.
Com a promulgação da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), conceitua-se “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
(BRASIL, 2015).
A necessidade de conceituação e de positivação dos direitos às pessoas
com deficiência liga-se diretamente à discriminação social sofrida por este
grupo de indivíduos em razão de suas desigualdades, remetendo a ideia de
igualdade material.
Para Maurício Godinho Delgado (2000, p. 97) a discriminação, aqui
entendida de forma diversa à aplicada por Celso Antônio Bandeira de Mello,
tem como causa o próprio preconceito, ou seja, “um juízo sedimentado
desqualificador de uma pessoa em virtude de sua característica, determinada
externamente, e identificadora de um grupo ou segmento mais amplo de
indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza, etc.)”
Este julgamento antecipado afasta o ser humano de sua racionalidade,
uma vez que se permite criar conceitos desprezíveis sobre outros indivíduos
sem qualquer análise objetiva e questionamentos. A discriminação, por sua vez,
está intimamente ligada ao conceito de preconceito, pois se caracteriza como
sua exteriorização.
64

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

Segundo dados obtidos pelo Censo de 2010, 23,9% da população
brasileira apresenta algum tipo de deficiência, sendo a visual com maior número.
Deste percentual, apenas 6,7% têm o ensino superior completo e 61,1% sequer
possuem ensino fundamental (SNPD, 2012).
Os níveis de instrução, somados à discriminação, refletem nos índices
constatados no mercado de trabalho. De 44.073.377 pessoas entrevistadas
com pelo menos uma deficiência, 23,7 milhões não tinham ocupação.
Estes dados chocam-se com o conceito de igualdade formal, se fazendo
necessário o tratamento desigual para equiparar as desigualdades (SNPD, 2012).
Conforme se observa dos breves dados apresentados do Censo de 2010, a
pessoa com deficiência, além das dificuldades de convívio na sociedade, enfrenta
barreiras discriminatórias na educação que, por consequência, trarão reflexos na
esfera profissional ante a ausência de qualificação e preparo técnico apropriados.
Promulgada em 6 de julho de 2015, Lei 13. 146 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) traz em seu bojo o objetivo de “assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”21.
O dispositivo referente à contratação de pessoas com deficiência, em
que pese não estar inserido no referido estatuto, pauta-se na busca pela igualdade
material. Entretanto, cabe analisar se a intenção desequiparatória do legislador
está em consonância com o princípio da igualdade. Reiterando os elementos
necessários de observância propostos por Bandeira de Mello (1997, p. 41),
tem-se que a (i) desequiparação não pode atingir um só indivíduo; (ii) que as
pessoas desequiparadas possuam traços diferenciados nelas mesmas; (iii) que
haja uma correlação lógica entre o fator de distinção e a desequiparação legal;
(iv) que a correlação esteja de acordo com o texto constitucional.
A determinação do legislador para que empresas com mais de 100
empregados preencha seu quadro de colaboradores com uma porcentagem de
pessoas com deficiência engloba um grupo de pessoas, ou seja, trabalhadores
com deficiência, razão pela qual se observa o requisito (i).
Conforme demonstrado, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
responsabilizou-se por conceituar “pessoa com deficiência”, trazendo em
seu artigo 1º, de forma breve, características nelas residentes (BRASIL,
2015). Reitera-se, portanto, que pessoas com deficiência são aquelas com
impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que podem
obstruir a participação na sociedade em condições iguais.
É possível constatar da definição, em consonância com os números
do Censo de 2010 (SNPD, 2012), que estas desequiparações estão presentes
nas pessoas que fazem parte deste grupo, cumprindo-se não apenas o requisito
21

Art. 1º da Lei 13.146 de 2015 (BRASIL, 2015).
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formal (ii), como também se observando o espírito do princípio da igualmente,
pois “a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que
singularize no presente e definitivamente, de novo absoluto, um sujeito a ser
colhido pelo regime peculiar” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 23).
Ensina o Bandeira de Mello (1997, p. 37) que o ponto central da
validação de uma norma em face do princípio da isonomia está na existência
de uma justificativa lógica entre a característica discriminante do indivíduo,
coisa, etc., e a desequiparação prevista em lei. Para fins didáticos, assim
se visualiza a presente análise: de um lado tem-se o grupo de pessoas com
deficiência (indivíduos com características desiguais) e de outro o art. 93 da
Lei 8.213/91 que determina a contratação por empresas com mais de 100
empregados (discriminação legal). Entre estes dois pontos é necessário que
exista uma conexão lógica.
O critério especificador escolhido pela lei, a fim
de circunscrever os atingidos por uma situação
jurídica – a dizer: o fator de discriminação – pode ser
qualquer elemento radicado neles; todavia, necessita,
inarredavelmente, guardar relação de pertinência
lógica com a diferenciação que dele resulta. Em outras
palavras: a discriminação não pode ser gratuita ou
fortuita. Impede que exista uma adequação racional
entre o tratamento diferenciado construído e a razão
diferencial que lhe serviu de supedâneo. Segue-se que,
se o fator diferencial não guardar conexão lógica com
a disparidade de tratamentos jurídicos dispensados, a
distinção estabelecida afronta o princípio da igualdade.
(BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 39)
O requisito (iii) e (iv) devem ser analisados simultaneamente, na
medida em que a justificativa da desequiparação deve estar alinhada com os
princípios e objetivos do texto constitucional. Em uma análise superficial não se
vislumbra justificativa para a inserção do disposto no art. 93, na medida em que
a Constituição (BRASIL, 1988) prevê a todos o direito a um trabalho digno22.
Ocorre, no entanto, que os dispositivos gerias, em sua maioria,
visam alcançar a igualdade formal, deixando de observar as situações reais
de desequiparação. Como demonstrado com o levantamento do Censo 2010,
de 44.073.377 pessoas entrevistadas com pelo menos uma deficiência, 23,7
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 1988)
22
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milhões não tinha ocupação (SNPD, 2012). Tem-se aí, portanto, uma justificativa
plausível para o tratamento diferenciado da lei.
A busca pela igualdade material, no entendimento proposto por Bandeira
de Mello (1997), deve observar critérios objetivos, a fim de que não se ofenda o
princípio constitucional da isonomia. A determinação legal para que empresas
contratem pessoas com deficiência visa amenizar as desigualdades sofridas
por este grupo de pessoas, na medida em que em razão de suas diferenças
não encontram na sociedade e no mercado de trabalho a mesma igualdade de
condições dos demais indivíduos.
Tem-se, portanto, que o art. 93, além de observar os requisitos (i) e (ii),
também observa os requisitos (iii) e (iv), pois a justificativa para sua positivação
está intimamente ligada aos interesses prestigiados pelo texto constitucional.
Não se está aqui debatendo a efetiva aplicabilidade do dispositivo, mas sim sua
validação perante o princípio da isonomia.
Considerando os requisitos elencados por Celso Antônio, é possível
constatar que a intenção legislativa do art. 93 da Lei 8.213, em que pese
apresente um tratamento diferenciado, ou seja, imposição de contratação de
pessoas com deficiência ao empregador pode ser considerada válida perante o
princípio da igualdade, uma vez que busca proporcionar igualdade de condições
a um grupo determinado de indivíduos em razão de suas desequiparações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Bandeira de Mello busca demonstrar de outra forma a
abrangência do princípio da igualdade ou, como o se extrai do próprio título,
seu real conteúdo jurídico. O preceito isonômico encontra-se no centro do
ordenamento jurídico brasileiro e deve ser interpretado além da busca pela
justiça formal.
Em uma sociedade repleta de indivíduos diferentes não se mostra
razoável que a aplicação da lei se dê de forma idêntica a todos, como determinaria
o princípio da igualdade em uma análise superficial. A partir da compreensão
de que se faz necessária a busca pela igualdade material, surge o paradigma de
que a isonomia aceita desigualdades. Mas “quando é vedado à lei estabelecer
discriminações? Ou seja: quais os limites que adversam este exercício normal,
inerente à função legal de discriminar?” (BANDEIRA DE MELLO, 1997, p. 13).
A obra de Bandeira de Mello auxilia na construção de conceitos
e requisitos lógicos que devem ser analisados quando uma determinada
imposição legal apresenta fator de diferenciação de tratamento. Os requisitos,
como se demonstrou, devem ser analisados de forma conjunta, sendo que a
inobservância de um pode caracterizar ofensa ao princípio da igualdade.
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Em linhas gerais são quatro os requisitos essenciais que devem
ser analisados para validar uma lei em face do princípio da igualdade: a
desequiparação não pode atingir um só indivíduo; as pessoas desequiparadas
devem possuir traços diferenciados nelas mesmas; deve existir uma correlação
lógica entre o fator de distinção e a desequiparação legal; esta correlação deve
estar de acordo com o texto constitucional.
Superados os apontamentos conceituais, o presente capítulo buscou
avaliar o disposto no art. 93 da Lei 8.213, o qual determina que empresas com
mais de 100 empregados contratem um percentual pré-determinado de pessoas
com deficiência (BRASIL, 1991). Analisados os quatro requisitos essenciais
propostos por Bandeira de Mello foi possível constatar que o referido artigo, de
fato, apresenta tratamento diferenciado a um grupo de indivíduos, mas não fere
do princípio da igualdade.
Buscou-se na presente pesquisa analisar o dispositivo legal sob o viés
do princípio da igualdade, não adentrando no tema de sua efetiva aplicabilidade.
Além de abranger um determinado grupo de pessoas que apresentam traços
desiguais, trabalhadores com deficiência, a imposição legal tem como objetivo
proporcionar igualdade de condições à estas pessoas, em clara exteriorização
da justiça material.
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PARTE II:
A PESQUISA JURÍDICA MODERADA
Nesta segunda parte, estão aglutinados os capítulos 4 e 5, e o
propósito comum é demonstrar como a episteme racionalista inspira processos
organizativos não apenas para o mundo da aplicação, mas igualmente para a
pesquisa jurídica. Aqui, a pesquisa jurídica estabelece alguns pontos de contatos
com a Filosofia e com outros campos de conhecimento não tão vizinhos, como
a história dos paradigmas nas ciências da natureza.
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CAPÍTULO 4
DO PROCESSO METODOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO DE RENÉ DESCARTES
AO PROCESSO JUDICIAL
Gustavo Afonso Martins
Marco Antônio César Villatore
1. INTRODUÇÃO
A contribuição metodológica e epistemológica extraída do pensamento
de Rene Descartes ao rito processual é o cerne desse capítulo, visa-se estabelecer
um paralelo entre o pensamento cartesiano do filósofo e seu reflexo e/ou
influência na elaboração da norma jurídica processual.
O livro referencial para a tratativa da temática é o Discurso do Método
de Descartes (2011), obra que apresenta uma metodologia para averiguar
a cientificidade do objeto posto à observação, desencadeia-se em etapas as
análises, de maneira a possibilitar ao pesquisador avançar na medida em que a
fase pretérita tenha sido esgotada satisfatoriamente.
Em outras palavras, para se analisar o segundo critério de validade
metodológica, imprescindível que o primeiro quesito tenha sido questionado
a fim de tê-lo como verdade ou refutá-lo por não representar aquilo a que se
destina. Descartes, portanto, ao apresentar as quatro etapas metodológicas, está
a criar um procedimento capaz de atestar a veracidade do objeto em análise.
Como será melhor analisado, essas etapas procedimentais viabiliza
de forma objetiva os critérios pelos quais se estabelecem como verdades
determinadas situações/questões, afastando, por conseguinte a subjetividade
das interpretações e/ou ainda, afastar a imprevisibilidade das decisões relativas
a determinação e definição daquilo que é ou não verdade.
Assim, a cientificidade em prol da verdade é extraída após superadas as quatro
etapas do pensamento procedimentalizado de Descartes, o que importa em dizer que
critérios objetivos servem de margem de atuação para averiguação e pesquisa, e, por
consequência a discricionariedade para se chegar a verdade é mitigada na medida em
que está preestabelecido um método definidor da ação cognitiva-investigativa.
Por fim, a contribuição epistemológica vincula o pensamento cartesiano
de Descartes com a própria origem do processo, ou seja, se de um lado se tem
a contribuição metodológica para elaboração e estruturação de um sistema
logicamente ordenado e desencadeado em atos e procedimentos, por outro,
encontra-se a episteme daquilo que justifica a necessidade de se estabelecer
procedimento para a prestação jurisdicional.
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O pensamento de Descartes, portanto, é sobremaneira pertinente
na ordem procedimental do direito, a fim de influenciar a criação de um
ordenamento juridicamente ordenado e coerente, conforme indica a posição de
Norberto Bobbio na obra Teoria do Ordenamento Jurídico (2014).
A unidade, completude e coerência do sistema jurídico depende, entre
outros fatores, de um procedimento metodológico de verificação da própria
sistemática do direito, e, por conseguinte, a justificativa desse procedimento
encontra-se na sua episteme, qual seja, a jurisdição, na medida em que só há de
se falar em rito processual - método procedimental de prestação jurisdicional se houver uma jurisdição que a comporte e justifique.
2. CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA DE RENÉ DESCARTES
René Descartes inaugura a filosofia cartesiana, a qual representa um
marco histórico ao racionalismo e desenvolvimento crítico no que tange os
critérios de validação e verificação daquilo que lhe era pressuposto tido como
verdade. Em outras palavras, a busca do filósofo era pela verdade por critérios
verificáveis, tangíveis e lógicos.
Essa linha filosófica, na perspectiva de Descartes, objetiva-se elaborar
critérios objetivos para uma ciência universal para verificação da verdade
buscada por intermédio da pesquisa científica. Nas palavras de João Cruz Costa
que fez o prefácio do livro Discurso do Método:
Projeto de uma ciência universal que posso elevar
nossa natureza ao seu mais alto grau de perfeição,
mas a Dióptrica, os Meteoros e a Geometria, onde
as mais curiosas matérias que o autor pôde escolher,
para dar prova da ciência universal que propõe, são
explicadas de tal que até os que nunca estudaram as
podem compreender. (DESCARTES, 2011, p. 16)
A elaboração dessa ciência universal perpassa pelo procedimento
matemático, seguro e verificável. De modo que torna-se necessário esvaziar-se
de conceitos preestabelecidos e/ou pressupostos como verdades inquestionáveis.
Nas palavras de Descartes (2011, p. 37), a simples resolução de nos libertarmos
de todas as opiniões anteriormente recebidas como verdadeiras não é um
exemplo que todos devam seguir.
O que o filósofo quer dizer nessa afirmação refere-se à metafísica, as
verificações físicas, concretas, as ciências devem ser verificáveis, submetidas aos
critérios objetivos estruturantes da filosofia cartesiana proposta por Descartes.
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Essa lógica de verificação das ciências em busca da verdade é composta
de quatro critérios, a qual nasce com o exercício da dúvida, a propósito, Vladimir
Safatle esclarece “é uma dúvida que obedece mito mais a critérios lógicos
(que dá a cada proposição um valor de verdade) do que a critérios advindos da
pesquisa empírica” (2015, p. 144).
Nas palavras de Descartes (2011, p. 40):
O primeiro – consistia em nunca aceitar, por
verdadeira, cousa nenhuma que não conhecesse
como evidente; isto é, devia evitar cuidadosamente
a precipitação e a prevenção; e nada incluir em
meus juízos que não se apresentasse tão clara e
tão distintamente ao meu espírito que não tivesse
nenhuma ocasião de o pôr em dúvida.
Tudo aquilo posto ao conhecimento do pesquisador deve ser
cautelosamente refutado, vez que em um primeiro momento deve se duvidar,
colocar em cheque para se aprofundar na pesquisa em prol da verdade, para
tanto, após superar o primeiro critério, passa-se a análise do segundo indicado
pelo filósofo, “dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas
parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las”
(DESCARTES, 2011, p. 40).
Vladimir Safatle esclarece que “a estratégia cartesiana passará pela
desqualificação do sensível na fundamentação do saber. Por isso Descartes
fala, a todo momento, da necessidade de acostumar nosso espírito a se descolar
dos sentidos e a duvidar particularmente das coisas materiais” (SAFATLE,
2015, p. 145).
O terceiro critério estabelecido por Descartes refere-se a conduzir
por ordem os pensamentos, do objeto mais simples e fáceis até ascensão
ao conhecimento mais complexo, e isso é uma ação reiterada e exercício
cognitivo de colocar a prova o objeto de análise-pesquisa pela via da dúvida
(DESCARTES, 2011, p. 40). Segue Descartes ao quarto e último critério, “fazer
sempre enumeração tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo de
nada omitir” (DESCARTES, 2011, p. 40).
Por fim, no que tange aos critérios estabelecidos no Discurso do
Método de Descartes, em síntese refere-se que só se considere como verdadeiro
o que for evidente, posteriormente, fracionar cada uma das dificuldades a
fim se serem resolvidas, numa terceira fase, ordenar os pensamentos obtidos
dos critérios precedentes, e, por fim, o quarto critério verificar se algo fora
omitido na análise.
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2.1 MÉTODO DE DESCARTES E SUA CORRELAÇÃO COM O PROCESSO
Com esses quatro critérios de Descartes, 1º evidência, 2º análise/
exame, 3º síntese/ordem e, 4º verificação/enumeração, é possível submeter ao
crivo desse procedimento metodológico a pesquisa em busca de uma verdade,
de maneira a afastar o aspecto subjetivo da análise e, consequentemente sem
realizar juízo de valor sob aquilo que se pesquisa.
Esse afastamento do aspecto subjetivo e a elaboração objetiva de
critérios de verificação em busca da verdade é a contribuição metodológica de
Descartes à filosofia cartesiana, bem como a elaboração de uma ciência universal
no que tange a observância de critérios verificáveis, tangíveis e objetivos para
se chegar à verdade, ou seja, seu fundamento epistemológico é racionalista.
Sua colaboração é a criação metodológica na organização dos atos
processuais que são desencadeados a fim de se chegar a verdade posta em uma
demanda judicial. É um método cartesiano que se verifica ao observar como se
constrói os autos de um processo.
Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover (CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO, 2008, p. 297), “o processo, então, pode ser encarado pelo
aspecto dos atos que lhe dão corpo e das relações entre eles e igualmente pelo
aspecto das relações entre os seus sujeitos”.
Assim como a metodologia de Descartes exige a verificação do objeto
de pesquisa pelos critérios metodológicos, os atos que dão corpo aos autos do
processo, também se exige a observância de uma ordem procedimental, a fim de
possibilitar a validação e se evitar a nulidade do processo. Instituto esse a não
ser tratado nesse capítulo, mas poder-se-á ser estudado a partir do artigo 276 e
seguintes do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).
O método criterioso de Descartes encontra-se presente em vários
aspectos do processo judicial, conforme ficará exemplificado no item 2.2,
contudo, vale ressaltar que, segundo a teoria de Oskar Bülow exposto por
Marinoni (2012, p. 400), “a relação jurídica processual teria sujeitos (juiz, autor
e réu), objeto (prestação jurisdicional) e pressupostos próprios (propositura da
ação, capacidade para ser parte e investidura na jurisdição daquele a quem a
ação é dirigida)”.
Ou seja, para que a relação jurídica processual seja estabelecida
legalmente, lhe é exigida a submissão aos critério de evidência, análise, síntese
e verificação. Esses quatro critérios da filosofia cartesiana de Descartes, para o
processo judicial se traduz em, 1º critério, evidência dos sujeitos que compõe
a relação processual, 2º critério, análise do objeto, da prestação jurisdicional
que se busca na demanda, 3º critério, síntese e ordem dos pressupostos
intrínsecos do processo.
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2.2 O MÉTODO CARTESIANO E SEU REFLEXO NO PROCESSO JUDICIAL
O critério metodológico de Descartes tem reflexo no processo, a título de
exemplo, o artigo 311 do Código de Processo Civil trata da tutela da evidência,
a qual se exige para a sua concessão a verificação de hipóteses objetivas, as
quais ficam delimitadas nos incisos de I a IV (BRASIL, 2015).
O caput do artigo 311 do CPC estabelece que a tutela da evidência será
concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco
ao resultado útil do processo, quando, 1º critério, ficar caracterizado o abuso do
direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, 2º critério, as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante,
3º critério, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega
do objeto custodiado, sob cominação de multa, e, 4º critério, quando a petição
inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Cada inciso, critério destacado nesse artigo 311 do CPC (BRASIL,
2015), contém verbos semelhante à metodologia de Descartes, para ele, exige-se
no primeiro critério a verificação da evidência, no caso do inciso I, é necessário
que fique evidente o abuso de direito de defesa.
O segundo critério de Descartes é a análise, já no inciso II exige-se
o exame dos documentos e verificação se há tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou seja, preenche o procedimento
metodológico do filósofo.
O terceiro critério no plano cartesiano, tem a ver com a síntese e ordem
daquilo que fora levantado nas análises antecedentes. O inciso III do referido
dispositivo, exige-se a reunião dos elementos e documentos que fundamentam
a presentão demandada.
E por fim, o quarto critério de Descartes é a verificação e/ou enumeração,
assim como se espera do inciso IV, que é a observância de que se nada ficou
omitido na instrução da petição inicial. Ou seja, a concessão da tutela de
evidência, por esse fundamento, exige-se que o juiz verifique, enumere se nada
foi omitido na petição inicial.
Vale esclarecer que embora a similitude entre os critérios, esse capítulo
visa tão somente apresentar a sua correlação metodológica, portanto, em alguns
dispositivos legais do Código de Processo Civil, embora seja necessário o
respeito a critérios, não significa que deverão obedecer ou serem cumulativos,
ou seja, poder-se-á exigir a observância de um ou outro critério, o que importa
de fato é o respeito ao previsto na legislação.
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Nesse sentido, nas palavras de Nelson Nery Junior (2015, p. 871), “a
redação dada ao parágrafo único demonstra que as situações que ensejam a
concessão da tutela da evidência não são cumulativas, isto é, não precisam estar
todas presentes para que o requerente da medida tenha seu pedido acolhido”.
A elaboração da norma jurídica deve observar o comando normativo
constitucional, isso porque, conforme esclarece Bobbio (2014, p. 77), o
ordenamento jurídico é um sistema, uma totalidade ordenada, isto é, um
conjunto de entes dentre os quais existe uma certa ordem.
Um outro exemplo de critério metodológico inicia-se com o livro VI
do Código de Processo Civil, que trata da formação, artigo 312, da suspensão,
artigo 313 e da extinção do processo, artigo 316 (BRASIL, 2015). Ao observar
esses dispositivos, verifica-se a necessidade de que os critérios para a formação,
suspensão e extinção devem ser respeitados.
Assim, a relação processual que se estabelece, guarda em si uma
metodologia cartesiana a ser observada que se desencadeia a cada etapa do
processo, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover:
O processo é a síntese dessa relação jurídica
progressiva (relação processual) e da série de fatos
que determinam a sua progressão (procedimento).
A sua dialética reside no funcionamento conjugado
dessas posições jurídicas e desses atos e fatos, pois
o que acontece na experiência concreta do processo
é que de um fato nasce sempre uma posição jurídica,
com fundamento na qual outro ato do processo
é praticado, nascendo daí nova posição jurídica,
a qual por sua vez enseja novo ato, e assim até ao
final do procedimento. (CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO, 2008, p. 304)
Os atos processuais compõem o procedimento pelo qual é prestada
a jurisdição. Assim, falar em prestação jurisdicional pela via metodológica
cartesiana, é, por conseguinte, estabelecer critérios objetivos de acesso à justiça.
Veja-se, contudo, que Descartes adota a dúvida como método para se
chegar a veracidade do objeto em análise, assim, ao correlacionar como direito,
mais precisamente acesso à justiça, o primeiro passo seria então duvidar das
alegações iniciais da demanda e, por conseguinte afastar juízo de valor sobre o
que é apresentado como verdadeiro até se construir pela superação de critérios
objetivos cartesianos a verdade sobre aquilo que é pesquisado.
Portanto, a contribuição metodológica de Descartes, liga-se ao exercício
de um direito constitucional de prestação jurisdicional pela via do método
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do processo de acesso à justiça, de maneira que essa garantia concedida pela
Carta Magna é alcançada pela via do método em se tratando de ordenamento
jurídico estruturado em um Estado Democrático de Direito.
3. EPISTEMOLOGIA DE DESCARTES E O PROCESSO
Traçar um paralelo entre a epistemologia de Descartes e do Processo, o
judicial, vez que já tratado anteriormente, é uma tarefa que exige a sua consideração
quanto a peculiaridade de cada caso, ou seja, o que se busca esclarecer é que o
fundamento racional do pensamento cartesiano e a razão da existência do processo
se dá na medida em que há uma origem daquela verdade posta.
Dito de outra forma, seja pela via do racionalismo de Descartes, seja
pela procedimentalização dos atos de um processo judicial, ambos guardam
similitudes quanto a dúvida que reside no objeto de pesquisa, qual seja, a busca
pelo conhecimento verdadeiro. É a buscar pelo conhecimento verdadeiro
que se justifica a racionalidade do pensamento cartesiano e a veracidade da
demanda judicial.
Nesse viés, a abordagem inicia-se com a episteme do pensamento de
Descartes, ou seja, da filosófica cartesiana e posteriormente, far-se-á a analogia
com a episteme do processo. 		
3.1 A EPISTEME DE RENÉ DESCARTES
A episteme do pensamento cartesiano, à luz de Descartes, encontra-se
no princípio da dúvida, o que fundamenta o racionalismo, onde o exercício
cognitivo do pesquisador é, antes de tudo, colocar em cheque o conhecimento
pretérito que não tenha sido provado e/ou fundado em raciocínio lógico
submetido a critério objetivos, tangíveis e verificáveis de sua validade.
Nesse sentido, a dúvida hiperbólica é aquela capaz de levar o pesquisador a
submeter aos critérios objetivos aquilo anteriormente posto como verdades, ou seja, o
conhecimento empírico é submetido a um processo de racionalismo experimentado e
fundamentado por um processo metodológico de verificação da verdade.
Em outras palavras, a dúvida hiperbólica é o cerne do pensamento
cartesiano, que por sua vez, por intermédio do processo metodológico de
verificação chega-se à verdade pela via dos quatro critérios expostos acima,
por conseguinte a um modelo de racionalismo do conhecimento verdadeiro. Ou
seja, a episteme do pensamento de Descartes é a dúvida sobre o conhecimento,
aquela capaz de justificar a sua submissão ao procedimento metodológico e,
por conseguinte, racionalizá-la a fim de gerar fundamentadamente uma verdade
sobre o conhecimento.
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Para se aproximar da pretensão deste capítulo, importa esclarecer que o
fundamento epistemológico racionalista é o que se verifica na área do direito ao
se adotar a corrente positivista, e ao se correlacionar a temática com as normas
procedimentais (metodológicas), faz-se imperar o pensamento positivo do
direito, isso por duas razões, previsibilidade e segurança jurídica.
Em outras palavras, as regras, normas processuais por possuírem caráter
de instrumentalidade do direito material, são elas que disciplinam e orientam
a forma e critérios pelos quais o jurisdicionado pode se valer da prestação
jurisdicional e como o Estado deve agir ou omitir-se em determinadas questões.
A propósito, essa racionalidade do sistema jurídico, no que tange a sua
procedimentalização, é abordado por José Edmilson de Souza-Lima e Sandra MacielLima (2014, p. 323), “trata-se de uma tendência centrada no binômio hipótesededução, elaborada a priori, tal como um modelo analítico que sirva de guia para os
processos de produção, acesso e validação dos conhecimentos do campo”.
É o que se verifica no ordenamento jurídico no que diz respeito ao
processo, vez que deve obedecer normas preestabelecidas, preordenadas e
hierarquicamente vinculadas, a produção se dá exatamente pelo fundamento
epistemológico racionalista, possuindo caráter lógico e formal em sua estrutura.
Se ao passo que a episteme do pensamento cartesiano é a dúvida
hiperbólica, por outro, a episteme do processo judicial justifica-se pela jurisdição
que é prestada pelo Estado – Poder Judiciário – desencadeada em vários atos
processuais que, em última análise é a metodologia aplicada para se chegar a
verdade contida na demanda.
3.2 A EPISTEMOLOGIA DO PROCESSO
O processo se justifica pela função típica do Poder Judiciário em exercer
a jurisdição, de maneira que somente é possível falar em processo judicial,
vez que submetido a um ordenamento jurídico, também concatenado em uma
sequência de atos. Assim, em um contexto de Estado Democrático de Direito
que exerce o monopólio da jurisdição, desempenha pela via procedimental dos
atos que corroboram para a busca da verdade discutida na demanda.
Segundo a visão cartesiana, o processo deve ser submetido a critérios
de validade daquilo que nele está exposto a fim de se chegar a verdade, para
tanto, precede o rito processual - maneira pela qual se tramitará os autos do
processo – a existência da jurisdição, poder estatal em estabelecer as regras e
critérios de submissão àqueles que precisam se valer da prestação jurisdicional
para serem tutelados.
A propósito, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover “como é una a
jurisdição, expressão do poder estatal igualmente uno, uno também é o direito
80

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

processual, como sistema de princípios e normas para o exercício da jurisdição”
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 54).
Veja-se que a episteme do processo guarda em si seus princípios
informadores do direito processual o que o torna autônomo. Assim como na
filosofia cartesiana a episteme é a dúvida hiperbólica, e essa característica é a
que distingue das demais dúvidas, portanto, torna o pensamento de Descartes
autônomo face aos pensadores predecessores, no processo também lhe é
aplicada essa lógica de autonomia gerada em sua origem.
Para melhor esclarecer, Ada Pellegrini Grinover
expõe “experiência jurídica, segundo conhecidíssimo
pensamento jurísfilosófico, pode ser estudada por
três aspectos: norma, valor e fato. Sob o ângulo da
norma, constrói-se a epistemologia (ciência do direito
positivo), à qual pertence a dogmática jurídica, que
estuda o direito como ordem normativa” (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 56).
Considera-se como episteme do processo a própria jurisdição, vez que
aquele não pode ser desempenhado sem que haja a competência jurisdicional.
Assim como também a jurisdição depende do processo para que ela seja
exercida segundo critérios preestabelecidos, os quais são fixados pelas normas
jurídicas. Ao se falar em processo e prestação jurisdicional, é cabal se distanciar
do conceito de direito e aplicabilidade, isso porque a epistemologia não ocupase dessa análise, mas de identificar a origem daquele conhecimento verdadeiro
sobre determinado objeto.
Nas palavras de Müller (2011, p. 191), o direito não se apoia somente
na norma verbal, nem pode ser conquistado a partir dela e com o auxílio do
processo puramente lógico, assim como da subsunção obtida pela via da
conclusão silogística.
Os critérios procedimentais para o exercício da jurisdição, portanto,
para que a episteme do processo seja exercida, faz-se pela observância do
ordenamento jurídico, nessa perspectiva, Ada Pellegrini Grinover se manifesta:
Pelo prisma da atividade jurisdicional, que se
desenvolve no processo, percebe-se que as normas
jurídicas materiais constituem o critério de julgar, de
modo que, não sendo observadas, dão lugar ao error
in iudicando; as processuais constituem o critério do
proceder, de maneira que, uma vez desobedecidas,
ensejam a ocorrência do error in procedendo.
(CINTRA, GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 95)
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Sendo a episteme o conhecimento verdadeiro sobre algo, no que tange
o processo, isso se concretiza pela jurisdição, ou seja, o conhecer da função
do Estado. Acrescenta e corrobora com essa afirmação, as palavras de Ada
Pellegrini Grinover “jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade.
(...). O poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente através
do processo devidamente estruturado (devido processo legal)” (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 147).
Denota-se, portanto, que de fato a episteme do processo seja o poder,
função e atividade do Estado em exercer a jurisdição pela via metodológica
estabelecida pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido, o pensamento cartesiano, seja pelo método ou pela
via da epistemologia, possui semelhanças com o a estrutura do ordenamento
jurídico no que tange a normas processuais, ou seja, procedimentais que
instrumentalizam o exercício do direito material.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela via dialógica entre o pensamento cartesiano de René Descartes
e a via do processo judicial, acredita-se ter alcançado o objetivo de traçar um
paralelo, uma correlação entre a metodologia e epistemologia do filósofo e a sua
influência no desenvolvimento das teorias geral do processo, ou seja, apresentar
similitudes entre um e outro.
É possível assim compreender, vez que, partido da premissa de
o ordenamento jurídico brasileiro encontra-se estruturado em um Estado
Democrático de Direito, portanto, de ordem política, bem como jurídica, estão
disciplinadas sob a égide Constitucional vigente, de modo que a sua estruturação,
nas palavras de Bobbio e Müller, previamente estabelecidas legalmente, tendem
a gerar um sistema normativo coerente, unitário e com completude.
Essas características do Estado Constitucional, nos moldes da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988),
decorre de uma estrutura lógica e ordenada de atos sequencias, os quais
derivam de uma sistematização viabilizada por uma metodologia de lógica,
critérios objetivos e concatenados. Ou seja, com fundamento em uma
epistemologia racionalista.
Nesse sentido, é possível traçar o paralelo dialógico com o método
cartesiano de René Descartes ao estabelecer critérios de verificação e
cientificidades universais a fim de se encontrar a verdade do conhecimento
pressuposto.
Contudo, a filosofia cartesiana aprofunda-se na investigação da verdade
ao ponto de verificar a episteme do objeto de pesquisa, ou seja, a verdade
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daquele conhecimento que outrora tenha sido preestabelecido, porém não
fundamentado por critérios objetivos.
Descartes então, pela via da dúvida, por conseguinte, episteme
racionalista, visa assim encontrar a verdade pela razão fragmentada em etapas
– métodos – de verificação da cientificidade daquele objeto de pesquisa. Assim,
essa é a episteme da filosofia cartesiana, o racionalismo que é impulsionado
pela dúvida, vez que é a força motriz da pesquisa e razão de submissão do
conhecimento pressuposto a critérios objetivos de verificação da verdade.
É por intermédio do racionalismo que a filosofia cartesiana se
fundamenta e se estrutura, de maneira semelhante o ordenamento jurídico no
que tange às normas processuais, leia-se, procedimentais – metodológicas –
se organizam. Em outras palavras, o fundamento epistemológico do processo
judicial é racionalista.
Portanto, em Descartes se encontra o fundamento epistemológico sendo
o racionalismo, e, no que tange a metodologia, a concatenação de critérios
objetivos, tangíveis e verificáveis a fim de alcançar a verdade. De igual modo
ocorre com a estruturação do ordenamento jurídico processual, o qual se vale de
um método para elaboração de outras normas e, também para aplicação delas,
bem como, encontra fundamento epistemológico no racionalismo cartesiano.
Considera-se alcançado o objetivo do capítulo, isso porque na medida
em que se correlacionou as ideias cartesianas, com fundamento epistemológico
racionalista, tornou-se possível verificar que a estruturação do ordenamento
jurídico processual de igual modo e complexidade assim se organiza
e fundamenta.
Por fim, em um Estado Democrático de Direito, exige-se a concatenação
de atos processuais legalmente e previamente estabelecidos no ordenamento
jurídico a serem observados. Esse é o método científico pelo qual a jurisdição é
exercida a fim de se chegar a verdade, assim, pode-se considerar ser a primeira
contribuição de Descartes ao processo.
Quanto a episteme, a influência está em descobrir qual é a origem,
razão do objeto de pesquisa, no presente capítulo, sendo o objeto de pesquisa
para uma melhor prestação jurisdicional, é o processo – procedimento – a sua
episteme, portanto, é a jurisdição, vez que sem ela não há que se falar em atos
processuais. Ou seja, tanto pela via do procedimento – metodologia – como
pela via epistemológica – jurisdição – ambas caminham em sentido do acesso à
justiça em um contexto de Estado Democrático de Direito.
A última consideração chama a atenção para verificar que o capítulo partiu
da premissa e contexto de um ordenamento jurídico estruturado em um Estado
Democrático de Direito, de maneira que, fora possível, pela via metodológica e
epistemológica aqui tratada, chegar à conclusão de que a previsão legal de estruturação
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e aplicação das normas processuais são de natureza racionalista, metodologicamente
pensados a fim de uma melhor prestação jurisdicional pela via do processo.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA EPISTEMOLOGIA DE THOMAS S. KUHN AO DIREITO
Vinícius Rafael Presente
Flávio Pansieri
1. INTRODUÇÃO
A publicação da obra de Thomas S. Kuhn, e que serve de referência
para presente trabalho, A Estrutura das Revoluções Científicas, data do ano de
1962 e é fruto de um longo período de pesquisas empreendidas pelo autor, que
remonta à década de 50, com destaque para o período em que Kuhn passou no
Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciencies, da Universidade de
Stanford. Kuhn, que é físico de formação, ficou impressionado com o conflito e
a ausência de consenso na definição dos métodos de pesquisa e nos problemas
científicos legítimos das ciências sociais, o que não encontra paralelos nas
ciências naturais, como na física, na astronomia ou na biologia. Foi a partir desta
experiência que Kuhn desvelou e cunhou o conceito de paradigma, central para
o seu pensamento, como será abordado nas linhas seguintes23.
Partindo do conceito de paradigma, Kuhn desenvolve sua teoria de
que o conhecimento científico é construído a partir das revoluções científicas,
marcadas pela atividade não neutra dos cientistas que tem sua atividade
guiada justamente pelo paradigma, o que coloca o pensamento do autor em
oposição ao positivismo24.
Em sua obra este momento de espanto vivido por Kuhn, por ocasião de seu contato com
pesquisadores das ciências humanas foi assim por ele registrado: “Fiquei especialmente
impressionado com o número e a extensão dos desacordos expressos existentes entre os cientistas
sociais no que diz respeito à natureza dos métodos e problemas científicos legítimos. Tanto a
história como meus conhecimentos fizeram-se duvidar de que os praticantes das ciências naturais
possuam respostas mais firmes ou mais permanentes para tais questões do que seus colegas das
ciências sociais. E contudo, de algum modo, a prática da Astronomia, da Física, da Química ou da
Biologia normalmente não evocam as controvérsias sobre fundamentos que atualmente parecem
endêmicas entre, por exemplo, psicólogos ou sociólogos. A tentativa de descobrir a fonte desta
diferença levou-me ao conhecimento do papel desempenhado na pesquisa científica por aquilo
que, desde então, chamo de ‘paradigmas’.” (KUHN, 2001, p. 12-13)
24
“Ao propor uma nova visão de ciência, Kuhn elabora críticas ao positivismo lógico na filosofia
da ciência e à historiografia tradicional. Em síntese, esta postura epistemológica superada pelo
modelo kuhniano acredita, entre outras coisas, que a produção do conhecimento científico começa
com a observação neutra, se dá por indução, é cumulativa e linear e que o conhecimento científico
daí obtido é definitivo. Ao contrário, Kuhn encara a observação como antecedida de teorias e,
portanto, não neutra (apontado para a inseparabilidade entre observação e pressupostos teóricos),
23
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Analisando exemplos das histórias das ciências da natureza, como a
astronomia, a física, a química e a biologia, Kuhn observa similaridades em
seus desenvolvimentos e é capaz de identificar os paradigmas que norteiam, ou
nortearam a atividade dos cientistas durante determinado período histórico e a
ocorrência de revoluções científicas quando o paradigma entrava em crise.
A estrutura das revoluções científicas que pode ser assim descrita,
de forma resumida, compreende um período pré-paradigmático onde não
há consenso entre os cientistas e várias escolas de pensamento disputam o
posto de melhor explicação dos fenômenos da natureza. Posteriormente, uma
destas escolas é exitosa, conquista a concordância dos demais cientistas e sua
explicação é alçada à condição de paradigma, com isso tem início o período em
que a atividade do cientista é norteada pelo paradigma, este período é chamado
por Kuhn de ciência normal. Pode ocorrer, em dado momento de uma ciência
normal, que o paradigma não é suficiente para explicar determinado fenômeno
natural, o problema científico, então, será encarado como uma anomalia.
Persistindo a anomalia tem início o período de crise, no qual a eficiência do
paradigma é colocada em xeque e há um relaxamento das regras que orientam
a ciência normal (KUHN, 2001, p. 115).
Para os momentos de crise três são os desfechos possíveis, na perspectiva
do autor: a) a ciência normal pode demonstrar que consegue lidar, a final, com o
problema que provocou a crise e a higidez do paradigma é restaurada; b) apesar
de abordagens ditas “radicais” o problema não é solucionado, os cientistas
então concluem que o avanço dos estudos científicos naquela área ainda não são
suficientes para resolver o problema e é abandonado para que os cientistas das
gerações futuras o solucionem; ou c) surge um candidato a novo paradigma que
soluciona o problema e tem início o embate dentro daquela comunidade científica
específica para sua aceitação, este período chamado de ciência extraordinária
guarda semelhanças com a fase pré- paradigmática. (KUHN, 2001, p. 115-116).
A estrutura da revolução científica kuhniana pode ser representada de
maneira gráfica (ver Figura 1).
Nas linhas que se seguem serão apresentados e discutidos os principais
conceitos relativos à revolução científicas e de que Kuhn trata em sua obra mais
significativa, A Estrutura das Revoluções Científicas, em especial as noções de
paradigma, ciência normal, anomalia, crise e ciência extraordinária. Feitas as
devidas explicações, será empreendida uma tentativa de conciliar as estruturas
das revoluções científicas, proposta por Kuhn, com a ciência do direito, com a
expectativa de averiguar a existência de um paradigma e, em caso positivo, se a
ciência do direito vive um período de ciência normal ou de crise.
acredita que não há justificativa lógica para o ‘método indutivo’ e reconhece o caráter construtivo,
inventivo e não definitivo do conhecimento”. (OSTERMANN, 1996, p. 184-185)
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PARADIGMA

CIÊNCIA
EXTRAODRINÁRIA

CRISE

CIÊNCIA NORMAL

ANOMALIA

Figura 1 – O CICLO DA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA

2. AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA DE ACORDO COM
THOMAS S. KHUN
Feita a introdução acima a respeito da estrutura básica por meio da
qual o conhecimento científico é construído, ao menos nos moldes em que são
propostos por Thomas S. Kuhn, a partir das revoluções científicas, necessário
explicar os conceitos e as etapas inerentes a epistemologia proposta pelo
autor. O primeiro dos elementos que merecem explicação dentro da estrutura
da revolução científica é o de paradigma, visto que é o elemento central do
pensamento de Kuhn e ao redor do qual gira toda a roda da revolução científica
– momento de substituição de um paradigma que não foi capaz de explicar
determinada anomalia, entrou em crise e foi substituído por um outro paradigma
que esclareceu o fenômeno que iniciou a crise.
Vale registrar que a pesquisa empreendida por Kuhn para a formulação
de sua tese das revoluções cientificas tem como alicerce o estudo da história das
ciências naturais. A partir do estudo do desenvolvimento de algumas ciências
naturais (física, química, astronomia, etc.), o autor identificou, em cada um destes
ramos do conhecimento, momentos históricos semelhantes. Os praticantes da
ciência deparavam-se com um problema que não podia ser explicado pela teoria
dominante que, após um período de embates entre teorias diversas para explicar
a anomalia, era suplantada por outra teoria capaz de explicar o evento que deu
origem à celeuma. Em razão de sua abordagem histórica a obra Estrutura das
Revoluções Científicas é permeada por diversos exemplos do desenvolvimento
das ciências naturais, como a teoria atômica de Dalton, a descoberta do raio X
por Roentgen e a concepção astronômica elaborada por Copérnico, por exemplo.
87

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

Esta última, chamada, inclusive, de Revolução Copernicana, talvez
seja o exemplo mais corriqueiro de revolução científica ocorrida nos moldes
propostos por Kuhn, pois após uma crise vivida no seio da astronomia, o
paradigma firmado a partir da teoria de Ptolomeu, segundo a qual a Terra estaria
no centro do Sistema Solar e seria orbitada pelo Sol e pelos demais planetas,
entrou em colapso e foi substituído pelo paradigma decorrente da teoria de
Copérnico e reconheceu-se que, na verdade, a concepção heliocêntrica estava
equivocada, pois é a Terra que está na órbita do Sol e não o contrário.
A primeira menção ao conceito de paradigma é apresentada por Kuhn
ainda no prefácio da obra A Estrutura das Revoluções Científicas. A autor destaca
“considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas
que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para
uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 2001, p. 13), sendo
que nas páginas seguintes, Kuhn acrescenta outros elementos com os quais é
necessário distinguir o paradigma.
Em resumo, contudo, a noção de paradigma está atrelada ao consenso
de determinada comunidade científica em aceitar uma teoria elegida como
a mais capaz de explicar os fenômenos naturais por ela observados. O
paradigma oferece aos cientistas uma “caixa de ferramentas” com as quais
são capazes de identificar os problemas científicos e os métodos pelos quais
devem ser estudados.
A Física de Aristóteles, o Almagesto de Ptolomeu,
os Principia e a Ótica de Newton, a Eletricidade
de Franklin, a Química de Lavosier e a Geologia
de Lyell – esses e muitos outros trabalhos serviram,
por algum tempo, para definir implicitamente os
problemas e os métodos legítimos de um campo
de pesquisa para as gerações posteriores de
praticantes da ciência. Puderam fazer isso porque
partilhavam duas características essenciais. Suas
realizações foram suficientemente sem precedentes
para atrair um grupo duradouro de partidários,
afastando-os de outras formas de atividade científica
dissimilares. Simultaneamente, suas realizações eram
suficientemente abertas para deixar toda a espécie
de problemas para serem resolvidos pelo grupo
redefinido de praticantes da ciência.
Daqui por diante deverei referir-me às realizações que
partilham essas duas características como ‘paradigma’,
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um termo estreitamente relacionado com ‘ciência
normal’. Com a escolha do termo pretendo sugerir
que alguns exemplos aceitos na prática científica real
– exemplos que incluem, ao mesmo tempo, lei, teoria,
aplicação e instrumentação – proporcionam modelos
dos quais brotam as tradições coerentes e específicas
da pesquisa científica. [...] Homens cuja pesquisa
está baseada em paradigmas compartilhados estão
comprometidos com as mesmas regras e padrões
para a prática científica. Esse comprometimento e o
consenso aparente que produz são pré-requisitos para
a ciência normal, isto é, para a gênese e a continuação
de uma tradição de pesquisa determinada.
(KUHN, 2001, p. 30-31).
O trabalho dos cientistas durante a época da chamada ciência normal é
norteado pelo paradigma, contudo existe um dado momento histórico em que
ainda não foi estabelecido um consenso entre os membros de uma determinada
comunidade científica e ainda não existe “paradigma”.
Neste período pré-paradigmático não há acordo entre os membros da
comunidade científica e diversas escolas se digladiam para fazer prevalecer as
suas teorias. Até mesmo os elementos mais básicos dos fenômenos estudados
são abortados pelos trabalhos científicos, pois não há campo comum entre o
pensamento dos cientistas e como não há qualquer tipo de consenso, inexiste
convergência colaborativa entre a comunidade apta a desenvolver e produzir
qualquer tipo de avanço do conhecimento científico. Além de uma multiplicidade
de teorias, não há consenso sobre quais são os problemas científicos legítimos
nem quais os métodos adequados para a pesquisa científica.
Durante o período pré-paradigmático, é comum
brotarem tantas teorias quanto pesquisadores há
na área, porque prevalece um total desacordo e
um diuturno debate sobre o básico, tanto no nível
metodológico quanto no substantivo. Cada teórico
vê- se como que obrigado a partir do zero, como se
a começar tudo de novo, de modo a poder justificar
o tipo de enfoque que adota. Há, nesse caso, uma
manifesta dispersão dos esforços interpretativos a
impedir que a pesquisa exiba avanços cumulativos.”
(OLIVA, 1994, p. 75).
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A fase pré-paradigmática é encerrada com a escolha de um paradigma,
após ter sido estabelecido um consenso entre os cientistas a respeito de qual
teoria melhor explica os fenômenos por eles estudados, ou quando os integrantes
de uma escola de pensamento minoritário não são mais capazes de atrair a
simpatia dos novos cientistas e acabam por desaparecer (KUHN, 2001, p. 39),
momento em que tem início a fase da ciência normal. Este é o período em que os
cientistas articulam o paradigma e empreendem tentativas de “forçar a natureza
a encaixar-se dentro dos limites preestabelecidos e relativamente inflexíveis
fornecidos pelo paradigma” (KUHN, 2001, p. 45), portanto ao cientista durante
este tempo não incumbe inovar, ou buscar por novas descobertas, seu papel é,
tendo por base as orientações e a orientação do paradigma, explicar os demais
fenômenos que são objetos e/ou fenômenos que integram o escopo do ramo de
pensamento científico em que está inserido.
Os paradigmas adquirem seu status porque são mais
bem sucedidos que seus competidores na resolução
de alguns problemas que o grupo de cientistas
reconhece como graves. Contudo, ser bem sucedido
não significa nem ser totalmente bem sucedido com
um único problema, nem notavelmente bem sucedido
com um grande número. (KUHN, 2001, p. 44).
Para ilustrar sua explicação a respeito da ciência normal, Kuhn se
vale da metáfora da “resolução de quebra-cabeças”. O quebra-cabeça é um
problema que tem como função colocar em teste a habilidade e engenhosidade
do cientista. Além disto, possuem solução certa, mas limitada, a partir das
regras estabelecidas pelo paradigma e estes serão os únicos considerados pela
comunidade científica como dotados de interesse científico. (OSTERMANN,
1996, p. 187- 188).
Durante a fase da ciência normal três, na perspectiva do autor,
são as classes de problemas que se dedica a literatura científica, a saber: a)
a determinação do fato significativo, pela qual aplica-se o paradigma para
situações em que não foi aplicado originalmente, afim de aumentar o grau de
acuidade e de extensão de sua aplicação, para realizar tal atividade, por vezes,
são concebidas e construídas máquinas para que a investigação a respeito dos
limites do paradigma seja empreendida; b) a harmonização dos fatos com a
teoria, que é mais restrita do que a primeira categoria e busca confrontar as
previsões teóricas do paradigma com observações empíricas, visando estreitar
a natureza com a teoria; e, por fim, c) a articulação da teoria, sendo esta a
mais importante das classes das atividades da ciência norma, por meio da qual
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o cientista realiza esforços para solucionar ambiguidades existentes no próprio
paradigma e com isso possibilitar que alguns problemas ainda sem solução seja
respondidos de modo satisfatório. (KUHN, 2001, p. 46-55).
Durante o trabalho empreendido ao longo da ciência normal, de
resolução de quebra- cabeças pode surgir uma anomalia que consiste em
um fenômeno que não se adequa ao paradigma, ou seja, posto a experiência
por um cientista pautado pela autuação paradigmática, os resultados obtidos
ficam fora do esperado.
Esse trabalho eminentemente conservador do cientista
leva ao que Kuhn denomina anomalias, fenômenos
que se recusam a entrar na cama de Procrusto
traçado pelo paradigma. Em um primeiro momento,
o cientista deixa essa anomalia de lado para estudo
posterior. Essas anomalias – que, na verdade, estão
presentes desde a proposição da teoria – podem não
se resolver com essa pesquisa mais aprofundada. As
consequências que essa permanência pode ter para
uma teoria estabelecida dependerão, novamente,
de fatores pouco afeitos ao debate racional.
(ASSIS, 1993, p. 138).
Em um primeiro momento as anomalias são postas de lado, ou
então são consideradas como erro do cientista em operar as ferramentas que
o paradigma coloca a sua disposição para resolução dos quebra-cabeças. A
existência de pequenas anomalias não é suficiente para colocar em risco a
higidez do paradigma, na verdade são normais e até mesmo esperadas, pois uma
das classes de problemas enfrentados pelos cientistas durante a fase da ciência
normal é a articulação da teoria que visa justamente achar solução para algumas
das ambiguidades presentes no paradigma.
Somente no caso em que a anomalia persiste a avaliação dos
cientistas mais renomados naquele campo do conhecimento e quando coloca
em risco os elementos centrais do paradigma é que se estará diante de uma
crise do paradigma. Kuhn afirma que em suas pesquisas das histórias das
ciências naturais não verificou elementos capazes de determinar quais
características a anomalia deve ter para ensejar uma crise, “segue-se daí
que para uma anomalia originar uma crise, deve ser algo mais do que uma
simples anomalia” (KUHN, 2001, p. 113).
Neste momento as balizas postas à ciência normal pelo paradigma são
enfraquecidas, possibilitando uma difusão de diversas versões do paradigma,
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abrindo margem, inclusive, para o surgimento de novas teorias que aspirarão a
condição de novo paradigma. (KUHN, 2001, p. 110).
Se fica constatado que a anomalia coloca a integridade
explicativa do paradigma em sérias dificuldades, é
comum ter início um período de ‘revisionismo intelectual’
e de grande insegurança profissional decorrentes do
sentimento de que se está diante do início do processo
de derrocada do paradigma e de grandes alterações nos
tipos de problemas e técnicas de resolução impostos pela
ciência normal. (OLIVA, 1994, p. 92)
Instaurada a crise a ciência vive um período de ciência extraordinária, a
resolução do problema que deu origem à anomalia passa a ser atividade principal
dos cientistas. Este período se assemelha ao do período pré-paradigmático, no
qual há uma multiplicidade de teorias para explicar o problema, se instaura
um embate entre as escolas de pensamento, cada uma tentando arrebanhar o
maior número de adeptos para a sua explicação, para que uma nova teoria seja
escolhida como novo paradigma e passe forneça o norte metodológico e indique
quais são os problemas relevantes para a ciência.
Durante o processo para a escolha do novo paradigma não existe um
critério capaz de identificar qual das teorias é superior às demais e deve ser
escolhida para tomar o posto do paradigma anterior. Kuhn registra que pode
existir mais de uma teoria que desfaça o problema decorrente da anomalia,
mas que sua prevalência sobre as demais decorre não somente dos méritos
científicos, mas também da persuasão exercida por seus adeptos sobre os demais
integrantes da comunidade cientifica, chegando a comparar, neste ponto, as
revoluções científicas às revoluções políticas.
Na escolha de um paradigma – como nas revoluções
políticas – não existe critério superior ao consentimento
da comunidade relevante. Para descobrir como as
revoluções científicas são produzidas, teremos,
portanto, que examinar não apenas o impacto da
natureza e da Lógica, mas igualmente as técnicas
de argumentação persuasiva que são eficazes no
interior dos grupos muito especiais que constituem
a comunidade dos cientistas. (KUHN, 2001, p. 128)
Diante de um cenário de crise o autor aponta que existem três as
possibilidades para que ela chegue ao término. Pode ocorrer de a final, o
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paradigma até então vigente demonstrar que é capaz de lidar com a anomalia
que deu início a crise, muito embora alguns acreditassem que este seria o fim
do paradigma vigente. Caso a resolução do problema não seja alcançada após
inúmeras tentativas de diversos cientistas, dentre os quais os mais destacados
membros da comunidade científica, inclusive com adoção de “abordagens
radicais, o segundo meio de encerrar uma crise consiste em reconhecer que
o conhecimento atual não é suficiente para explicar a anomalia e ela deve ser
posta de lado e deixada para que as futuras gerações encontrem uma solução.
Por fim, e sendo o último modo de encerrar uma crise o mais importante para
o pensamento kuhniano, a crise se encerrará com o surgimento de um novo
candidato a paradigma e os consequentes embates para sua aceitação por toda
a comunidade científica.
Neste último caso estará completo o ciclo da revolução científica, posto
que o paradigma até então vigente, deparando-se com uma anomalia e tendo
sido articulado pelos cientistas mais exímios, não consegui superá-la tendo sido
instaurada crise e o estado de ciência extraordinária, do qual advém a nova
teoria que, caso aceita pelos cientistas, será elevada à condição de paradigma.
O pensamento de Kuhn possui muitas outras nuances que não foram
objetos das explicações formuladas e nem era pretensão deste trabalho dissecar
a obra do autor de referência. Buscou-se somente apresentar um panorama da
epistemologia proposta pelo autor e a noção central do avanço do conhecimento
científico sustentado na obra A Estrutura das Revoluções Científicas.
Do que se abordou é importante registrar que, Kuhn rompe com a
concepção de conhecimento científico é construído de modo cumulativo (o que
só ocorre nos períodos de ciência normal) e que observação neutra do cientista.
Na obra de Kuhn fica patente que só se pode falar em
progresso cumulativo da ciência quando se considera
um período orientado por um mesmo paradigma.
Durante esse período, que ele denomina de ciência
normal, as novidades acumuladas devem recair no
campo de antecipações permitidas pelo paradigma
caso contrário essas novidades aparecerão como
anomalias, podendo redundar em fonte de crise para
o próprio paradigma que, normalmente, deveriam
reforçar (ANDRADE, 2000, p. 72)
A partir da revolução cientifica e a emergência de um novo paradigma
toda a tradição cientifica anterior é abandonada, posta de lado, de modo que
fenômenos até então tidos como problemas científicos centrais correm o risco
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de perder o caráter de relevante para a ciência sob a perspectiva do novo
paradigma, isto porque verificou-se que o paradigma até então vigente estava
equivocado em explicar os fenômenos estudados por determinado grupo de
cientistas, razão que justifica sua substituição por outro mais apto a nortear a
atividade da ciência normal25.
3. AS REVOLUÇÕES CIENTÍFICA E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO
Após cumprido o primeiro objetivo deste trabalho, qual seja, a
apresentação da teoria epistemológica proposta por Thomas S. Kuhn, em sua
obra A Estrutura das Revoluções Científicas, passamos para a segunda etapa,
na qual tentar-se-á verificar a aplicação (ou quem sabe a inaplicação) da
epistemologia kuhniana à ciência do direito.
Para identificar se a lógica epistemológica de formação conhecimento
científico a partir das estruturas da revolução científica, conforme sugere
Thomas Kuhn, é aplicável a ciência do direito, necessário averiguar se há
correlação entre os conceitos e etapas narrados nas linhas acima com a
atividade empreendida pela ciência do direito, a começar pela tentativa de
identificar um paradigma.
Dada a tradição do civil law no direito brasileiro, parece ser natural aos
juristas pátrios indicarem como resposta a esta pergunta a norma. Hans Kelsen,
inclusive, em sua obra Teoria Pura do Direito, destaca que o objeto da ciência
jurídica é a norma jurídica e a conduta humana somente enquanto determinada
pela norma jurídica.
Na afirmação evidente de que o objeto da ciência
jurídica é o Direito, está contida a afirmação – menos
evidente – de que são as normas jurídicas o objeto da
ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida
em que é determinada nas normas jurídicas como
pressuposto ou consequência, ou – por outras palavras
- O próprio Kuhn, ao explicar a transição do velho paradigma para o novo o faz da seguinte
maneira: “A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma
nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de
uma articulação do velho paradigma. É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de
novos princípios, reconstrução que altera algumas das generalizações teóricas mais elementares
do paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações. [...] É exatamente porque a
emergência de uma nova teoria rompe com uma tradição da prática científica e introduz uma
nova dirigida por regras diferentes, situadas no interior de um universo de discurso também
diferente, que tal emergência só tem probabilidades de ocorrer quando se percebe que a tradição
anterior equivocou-se gravemente.” (KUHN, 2001, p. 116-117).
25
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– na medida em que constitui conteúdo de normas
jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as
relações inter-humanas são objeto da ciência jurídica,
importa dizer que elas também só são objeto de um
conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas,
isto é, como relações que são constituídas através de
normas jurídicas. A ciência jurídica procura apreender
o seu objeto ‘juridicamente’, isto é, do ponto de vista
do Direito. Apreender algo juridicamente não pode,
porém, significar senão apreender algo como Direito,
o que quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo
de uma norma jurídica, como determinado através de
uma norma jurídica (KELSEN, 2014, p. 79)
Mas para que a adoção de um paradigma é necessário que os cientistas,
neste caso os juristas, em sua quase totalidade também pensem deste modo para
que a norma passe a ter o status de paradigma da ciência do direito.
Ocorre, todavia e apenas para cita uma (dentre diversa) teoria
epistemológica jurídica diversa do racionalismo proposto por Kelsen, podemos
citar o pensamento de Alf Ross, calcado no empirismo e em uma perspectiva
epistemológica de que a ciência do direito não deve ser construída de modo
ideológico, a partir da análise fria da norma, dissociada da realidade o direito e
a ciência do direito têm, como as demais ciências sociais de realizar um estudo
dos fenômenos sociais e não permanecer estanque e hermética.
O ponto de que partimos é a hipótese de que um
sistema de normas será vigente se for capaz de
servir como um esquema Interpretativo de um
conjunto correspondente de ações sociais de tal
maneira que se torne possível para nós compreender
esse conjunto de ações como um todo coerente de
significado e motivação e, dentro de certos limites,
predizê-Ias. Esta capacidade do sistema se baseia
no fato das normas serem efetivamente acatadas
porque são sentidas como socialmente obrigatórias.
(ROSS, 2000, p. 59)
Ainda que se admita que uma episteme para a ciência do direito proposta
nos termos do pensamento de Ross não é compatível com a ciência jurídica
brasileira, a fim de delimitar o alcance da comunidade científica da qual se está
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tentando perquirir a aplicação do pensamento de Kuhn, posto que oriundo de
uma comunidade de tradição do common law, temos que admitir que, ainda
assim, a norma não poderia ser identificada como paradigma da ciência jurídica,
haja vista a ascendência da importância dos chamados princípios e do crescente
ativismo judiciário.
O modo de pensar criticamente que me conduz
convence-me de que o modo de ser dos juristas,
juízes e tribunais de hoje – endeusando princípios,
a ponto de justificar, em nome da Justiça, uma quase
discricionariedade judicial – compõe-se entre os mais
bem acabado mecanismo de legitimação do modo de
produção social capitalista. Decidir em função dos
princípios é mais justo, encanta, fascina e legitima o
modo de produção social. Aquela coisa weberiana de
certeza e segurança jurídica sofre, então, atenuações;
evidentemente, no entanto, apenas até o ponto em que
venha a comprometer o sistema. [...] O que tínhamos,
o que nos assistia – o direito moderno, a objetividade
da lei –, o Poder Judiciário aqui, hoje coloca em
risco.” (GRAU, 2017, p. 140)
A centralidade que a norma possuía na ciência do direito aparentemente
minguou, ante o ganho de importância e de estudos dos princípios. Sendo,
em razão disto, difícil afirmar que existe atualmente um consenso entre os
praticantes da ciência do direito de que o seu objeto seja a norma.
Nota-se, portanto, que diante da busca do primeiro conceito para
adequação do direito à concepção epistemológica kuhniana já encontramos
o primeiro dos obstáculos: a dificuldade em identificar qual é o paradigma da
ciência do direito. Dada a centralidade que este conceito possui para o pensamento
de Thomas Kuhn, como empreendeu-se declinar nas linhas antecedentes, seu
reconhecimento no seio de qualquer pensamento científico é imperioso para que
os demais conceitos e etapas da revolução científica possam ser detectados.
O positivismo jurídico, nos moldes propostos por Kelsen, realmente
possuiu uma posição de teoria dominante da ciência do direito durante vários
anos, fato que não há como negar visto, inclusive, que nos bancos acadêmicos
destinados a formar novos cientistas do direito, ou juristas, a concepção de
norma enquanto objeto da ciência jurídica continua sendo ensinada e reforçada
como a teoria dominante, mas que hodiernamente vem perdendo forma para
uma abordagem mais principiológica, como alerta Eros Grau.
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Deixando de lado eventual investigação da natureza científica do direito
e já partindo deste pressuposto, a dificuldade de identificação do paradigma da
ciência jurídica, posto que não há como afirmar de modo categórico que a norma
mantem o posto de objeto da investigação dos juristas, poder-se-ia aventar que a
ciência do direito vive uma fase de crise, posto que o paradigma do positivismo
teve seu campo de aplicação alargado com a ascendência dos princípios.
Todavia, como já se verificou anteriormente, o período de crise somente
surge após os cientistas – em um período de ciência normal – depararem-se com
uma anomalia que não encontra solução ou para qual a solução se revela de
certo modo inesperado frente as predições do paradigma. Mais, essa anomalia
não pode ser uma simples anomalia, deve ser um problema relevante, que não
possa ser posto de lado para averiguação futura e que coloque em cheque as
estruturas fundantes do paradigma.
A crise, portanto, prescinde a ocorrência desta anomalia notável.
Contudo, no âmbito das ciências jurídicas parece não ser possível apontar
para existência de um problema de tal envergadura, pois as normas jurídicas
continuam sendo objeto de investigação dos cientistas, ainda que não o
único, e muitos dos quebra-cabeças jurídicos têm sua resolução dada pela
aplicação da norma.
Não havendo nenhuma anomalia significativa e apta a ensejar uma crise,
parece não haver razão para supor que a ciência do direito vive um momento de
crise. A norma continua a ser aplicada pelos juristas e não se verifica problema
apto a desencadear a crise paradigmática de que fala Kuhn.
Retomando os conceitos e as fases da construção do pensamento
científico apresentados por Kuhn, existe uma fase do pensamento científico
marcada pela ausência de uma teoria aceita pela comunidade científica como
paradigma, que orienta o trabalho dos cientistas e pelo embate entre diversas
escolas de pensamento, momento em que cada uma delas tenta ganhar o maior
número de adeptos para ser aceita como paradigma. O momento histórico
marcado pela pluralidade de teoria e ausência de paradigma é chamada de fase
pré- paradigmática.
Nesta tentativa de tentar adequar a ciência do direito à epistemologia
kuhniana não foi possível identificar o paradigma que orienta e fornece aos
juristas os quebra-cabeças que devem ser resolvidos, posto que já não há
consenso em torno da concepção que põe a norma, como propõe o positivismo,
como objeto da teoria do direito. Não havendo consenso a respeito da
possibilidade de a ciência do direito estar vivendo um momento de ciência
extraordinária em decorrência da crise, com possibilidade de substituição do
paradigma. Sem embargo, não houve êxito em apontar qual seria a anomalia
que deu azo à suposta crise, de modo que a suposição de estar a ciência
97

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

em crise também deve ser descartada. Até porque Kuhn trata das ciências da
natureza e o direito é uma ciência do “espírito”, campo no qual se admite uma
incomensurabilidade epistêmica, não sendo possível conceber um paradigma
tal qual o proposto por Kuhn.
Logo, não sendo possível identificar com clareza qual seria o
paradigma da ciência do direito, visto que não há consenso entre os juristas, ou
quais teriam sido os motivos (anomalia) que teriam levado ao estado de crise,
restaria concluir que o direito ainda se encontra na fase pré-paradigmática e não
atingiu o patamar da ciência madura, aquela que já opera sob a regência de um
paradigma e nos moldes da chamada ciência normal.
Tais ponderações foram feitas partindo do pressuposto de que o direito
é uma ciência, até mesmo porque é sobre o desenvolvimento delas (as ciências)
que Kuhn trata em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas. O autor,
contudo, não fornece as balizas necessárias para que determinado ramo do
conhecimento possa ser classificado como ciência.
Não tendo o autor fornecido este mecanismo de identificação a análise
de qualquer outro ramo do conhecimento, que não as ciências da natureza – pois
estas servem se exemplo para construção de sua teoria –, sua cientificidade deve
ser pressuposta, sob pena de não ser possível aferir sua aderência ao pensamento
de Kuhn.
A digressão feita acima, da qual se apontou que dados os parâmetros
da revolução científica como proposta por Kuhn, a ciência do direito ainda se
encontra na fase pré- paradigmática decorre desta presunção de cientificidade
do direito. Não fosse assim e sem presumir o caráter científico do direito não
haveria como trabalhar os conceitos apresentados pelo autor e, neste caso,
não seria possível relacionar o direito com nenhuma das etapas da revolução
científica. Caso isso ocorresse, correríamos o perigo de chegar à conclusão de
que o Direito não é ciência, o que não pode ser admitido.
Este trabalho visava analisar tão somente a relação da epistemologia
proposta por Kuhn e sua possível relação com o conhecimento jurídico.
Visto que a análise da cientificidade do direito não era parte da pretensão da
pesquisa e que o autor estudado não aponta critérios para identificar as ciências,
fica prejudicada a conclusão pela total adequação do direito à estrutura das
revoluções científicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta desta pesquisa, desde o início, foi analisar a epistemologia
de Thomas S. Kuhn, segundo o qual o conhecimento científico é construído a
partir das revoluções científicas. Processo por meio do qual o paradigma que
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orienta a atividade de uma comunidade científica é abandonado e substituído
por outro após um período de ciência extraordinária que surge somente quando
há uma crise, desencadeada por uma anomalia e empreender uma tentativa de
relacionar esta estrutura com o pensamento jurídico.
Para que tal atividade fosse empreendida, inicialmente discorreu-se
sobre a tese epistemologia proposta por Thomas Kuhn na obra A Estrutura das
Revoluções Científicas, com as devidas, ainda que sintéticas, explicações sobre
os conceitos mais importantes para a compreensão da teoria, como paradigma,
ciência normal, anomalia, crise e ciência extraordinária.
Feita a apresentação da estrutura da formação do conhecimento
científico por meio das revoluções, empreendeu-se uma tentativa de adequar o
direito à esta estrutura, partindo-se do pressuposto que o direito é uma ciência.
Diante da dificuldade da identificação de um paradigma da ciência do
direito descartou-se que a ciência jurídica viva um momento de ciência normal.
Esta dificuldade não advém de um eventual momento de crise, posto que não
existem na ciência do direito anomalias, ao menos não significativas, aptas a
ensejar o desencadeamento de uma crise.
Portanto, diante de tal cenária, a ciência do direito enquadra-se,
de modo mais adequado, ao momento pré-paradigmático, no qual ainda
não foi definido o paradigma e diversas escolas de pensamento lutam para
atingir este posto.
Apesar de consideramos o direito uma ciência, ele está no campo do que
se pode chamar de ciência do espírito. Thomas Kuhn propõe uma epistemologia
aplicável para as ciências naturais, campo em que há necessidade de unicidade
epistêmica para desenvolvimento dos trabalhos dos pesquisadores, o que não
ocorre na ceara da ciência jurídica. Logo, em razão meio da pesquisa que se
empreendeu nas linhas acima é possível concluir que as bases epistemológicas
propostas por Kuhn não podem ser utilizadas para pesquisa do direito.
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PARTE III
A PESQUISA JURÍDICA EXPANDIDA
Nesta terceira e última parte do livro, estão agrupados os capítulos de
6 a 9, e o propósito comum é demonstrar como a pesquisa jurídica atravessa
suas próprias fronteiras em busca de outras fontes para pensar o Direito. Aqui,
a pesquisa apresenta-se como uma aventura na direção dos “estranhos”, os
outros domínios de conhecimento que podem devolver questões fecundas para
a investigação jurídica.
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CAPÍTULO 6
A DIVERSIDADE METODOLÓGICA NO DIREITO:
AMPLIANDO A PESQUISA JURÍDICA26
Milena Moraes Lima
Sandra Mara Maciel-Lima
1. INTRODUÇÃO
A pesquisa científica surge quando um investigador propõe uma
indagação que não possui solução imediata, sendo que o investigador deverá
percorrer um caminho metodológico coerente para encontrar a(s) reposta(s)
deste questionamento. Esta é, em apertada síntese, a definição mais básica de
uma pesquisa científica.
Entretanto, quando se pousa os olhos sobre as investigações científicas
realizadas na atualidade no campo jurídico, é possível perceber que muitos
pesquisadores confundem a verdadeira pesquisa com o mero aprofundamento
de estudo de um determinado tema. Nessa equivocada visão, o investigador
propõe indagações das quais ele já possui a solução imediata, conduzindo a
investigação de um modo que chegue invariavelmente na sua pré-solução.
Nessa forma de pesquisar não há espaço para questionamentos
profundos, problematizações e discussões metodológicas. O trabalho do
pesquisador será apenas percorrer um caminho que chegue na conclusão que
ele já possui, sendo que a metodologia é apenas “regra de formatação”.
Entretanto, essa visão de que o estudo aprofundado de um tema é
uma pesquisa científica acaba por tolher a infinidade de contribuições que
uma verdadeira investigação traz para o respectivo campo de conhecimento.
Ademais, reduz a pesquisa a um único caminho metodológico: consulta a livros
(no campo são usualmente denominados por ‘doutrina’), revistas, documentos,
jurisprudência e legislação.
Diante disso, o presente capítulo objetiva refletir sobre as possibilidades
metodológicas existentes na pesquisa jurídica, adotando como marco teórico a
obra “(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática”, das autoras Miracy
Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca. Para tanto, foi adotada a
metodologia da pesquisa bibliográfica, por meio da qual procedeu-se à coleta
dos dados que serão apresentados na sequência.
Parte do conteúdo deste capítulo foi apresentado no II Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas e
IX Encontro da Rede Amazônica de Clínicas Jurídicas, ocorrido na cidade de Curitiba no ano de
2018, com publicação na obra coletiva do evento
26
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Inicialmente será realizada uma síntese sobre os contornos epistêmicos
e metodológicos do conhecimento, seguida da exposição das vertentes teóricometodológicas apresentadas na obra que foi adotada como marco-teórico. Por
fim, será feita a reflexão sobre alguns pontos da pesquisa jurídica que podem
ser ampliados.
2. OS CONTORNOS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO CAMPO DO DIREITO
Existem dois viéses que delineiam o conhecimento científico:
o espitêmico e o metodológico. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a
epistemologia é o subcampo da filosofia cujo objeto de estudo são os modos de
produção do conhecimento, enquanto a metodologia se ocupa do caminho a ser
percorrido na construção deste saber.
Vamos nos debruçar, inicialmente, sobre os aspectos epistemológicos
do conhecimento jurídico. Nesse sentido, a epistemologia jurídica, conforme
expõe Silva (2016, p. 02):
[...] incumbe-se de estudar os pressupostos, os
caracteres do objeto, o método do saber jurídico e
de verificar suas relações e princípios. É a “teoria
da ciência jurídica”, visando investigar a estrutura
da ciência do direito, seus métodos e princípios, sua
posição no quadro das ciências e suas relações com as
ciências afins. Estuda o conhecimento na diversidade
das ciência e objetos.
Especificamente na ciência do Direito, algumas vertentes
epistemológicas se destacam, quais sejam o racionalismo, o empirismo e a
dialética. A episteme racionalista é apresentada por Hans Kelsen (1994).
Para ele, o objeto da ciência jurídica é somente a norma, de modo
que o conhecimento válido é aquele no qual o cientista se limita a descrever a
sua aplicação:
A Teoria Pura do Direito, como específica ciência
do Direito, concentra – como já se mostrou – a sua
visualização sobre as normas jurídicas e não sobre os
fatos da ordem do ser, quer dizer: não a dirige para o
querer ou para o representar das normas jurídicas, mas
para as normas jurídicas como conteúdo de sentido
– querido ou representado. Ela abrange e apreende
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quaisquer fatos apenas na meidade em que são
conteúdo de normas jurídicas, quer dizer, na medida
em que são determinados por normas jurídicas. O seu
problema é a específica legalidade autônoma de uma
esfera de sentido. (KELSEN, 1994, p. 113-114)
Assim, na episteme racionalista não pode existir relação entre o sujeito
que investiga e o objeto da pesquisa, a ciência do Direito é puramente a descrição
da norma.
Já no empirismo, o enfoque da ciência é o objeto de estudo. E, na ciência
jurídica, o objeto a ser estudado depende da vertente a ser adotada, podendo ser
o tribunal, para a corrente monista, ou a sociedade, na vertente pluralista. Nessa
ótica, o estudo do Direito abrange também a questão da efetividade das normas.
Portanto, “para além das questões puramente teóricas, a construção
do conhecimento jurídico exigiria do pesquisador do direito a capacidade de
conhecer efetivamente a realidade social, já que o conhecimento legislativo não
seria um fim em si mesmo” (ROSA; KNOERR, 2016, p. 144).
Por fim, a vertente dialética, segundo Boaventura de Sousa Santos,
entende que o conceito de ciência só pode ser formulado e justificado através
de quatro teses que se inter-relacionam e se complementam, quais sejam: (i)
todo conhecimento científico-natural é científico social; (ii) o conhecimento
é local e também total; (iii) todo conhecimento é autoconhecimento; (iv) todo
conhecimento científico almeja constituir-se em senso comum (SANTOS, 1988).
Através desses postulados, é possível concluir que não existe uma
divisão entre o sujeito do conhecimento e o objeto de estudo, ou seja, há
uma equivalência entre os dois, sendo que ambos irão se modificar ao longo
da pesquisa. Portanto, nessa vertente há a dialeticidade entre o racionalismo
e o empirismo.
Com relação ao campo do saber jurídico, acrescenta Boaventura que
ele não pode ser compreendido como unidisciplinar, mas deve dialogar e se
relacionar com outras disciplinas que irão contribuir no processo de construção
do conhecimento, como a sociologia e a antropologia.
Verifica-se, logo, que as três vertentes epistêmicas trazem diferentes
compreensões sobre o que seria o objeto de estudo na pesquisa jurídicocientífica, bem como da relação existente entre o pesquisador e o objeto.
Ademais, enquanto o racionalismo compreende a ciência jurídica como
unidisciplinar, limitada à normatividade, as demais reconhecem a influência
da realidade social e de outros campos do conhecimento na ciência do Direito.
Para além das vertentes que foram expostas, existem também outras
formas de entender o Direito e o seu objeto de estudo.
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2.1 A POSIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA RAZÃO COMUNICACIONAL
Na obra que aqui adotamos como marco-teórico, qual seja “(Re)
pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática”, as autoras Miracy Barbosa
de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias adotam a posição teóricometodológica, na qual o objeto de estudo do Direito é o fenômeno jurídico
historicamente realizado. Entendem, a esse respeito, que o Direito é:
Um fenômeno que se positiva no espaço e no tempo
e que se realiza como experiência efetiva passada
ou atual. Entende-se, portanto, que não há Ciência
Jurídica sem referência a um campo de experiência
social, daí sua inclusão dentre as Ciências Sociais.
(GUSTIN; DIAS, 2002, p. 22)
Assim, a produção do conhecimento jurídico está intimamente ligada
com a experiência social. Nesse sentido, as autoras explicam que a sociedade
contemporânea deve proporcionar aos cidadãos mecanismos de satisfação das
necessidades, tendo como meta o desenvolvimento das potencialidades criativa,
interativa e dialógica dos seres humanos, com o fito de ampliar a capacidade de
inserção autônoma dos sujeitos nesse novo contexto social.
O objeto do estudo do direito, então, estrutura-se a partir do paradigma
denominado “razão comunicacional”, e, segundo as autoras:
A tarefa metodológica não pode desconhecer
esse novo homem que se constrói numa malha
complexa de relações que combina as pretensões
de institucionalização das relações sociais com o
valor inescusável da autodeterminação da pessoa.
Isso supõe a dialogicidade como método e a
autonomia interativa e discursiva como fundamento
dessa relação metódica. A razão comunicativa ou
comunicacional (GUSTIN, 1999a:209) é aquela que
promove a inclusão de um sujeito emancipado que
se insere socialmente por meio de múltiplas formas
de participação nas esferas públicas e privadas de
tomada de decisão. (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 36)
Vê-se, portanto, o estabelecimento de uma íntima relação entre a
episteme e a metodologia que serão adotadas para a construção do conhecimento
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jurídico. Deste modo, a investigação no campo jurídico reveste-se de um
caráter multidisciplinar, na qual o objeto de estudo é uma variável dependente e
a relação jurídica compreendida como um fenômeno social.
A compreensão do Direito, portanto, depende de uma escolha
metodológica adequada, a qual está condicionada à compreensão de que a
realidade jurídica é afetada pelas relações de natureza econômica, política,
ética e ideológica, bem como à necessidade de se questionar os institutos do
Direito positivado, os quais desconhecem as demandas de transformação da
realidade social. Ademais,
[...] a escolha do método significa a adoção de uma
postura político-ideológica perante a realidade,
ou seja, a procura nas reivindicações e demandas
sociais de uma racionalidade que se desprende da
racionalidade formalista e que supõe a produção de um
conhecimento jurídico que não se isola do ambiente
científico mais abrangente e se realiza por meio de
reflexões discursivas inter ou transdisciplinares.
(GUSTIN; DIAS, 2002, p. 39)
Deste modo, assim como o pesquisador não está distante do objeto de estudo,
o Direito não está isolado da realidade. Necessário, portanto, a ampliação das escolhas
metodológicas para a produção do conhecimento científico no campo jurídico.
3. AS VERTENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA SOCIAL APLICADA
E JURÍDICA
Para cumprir de modo adequado a tarefa metodológica apresentada
pela pesquisa jurídica, o pesquisador deve estar familiarizado com os possíveis
métodos a serem adotados em uma investigação realizada nesse campo. No
presente capítulo serão apresentadas as três vertentes teórico-metodológicas
abordadas na obra “(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática”, quais
sejam a jurídico-dogmática, a jurídico-sociológica e a jurídico-teórica.
Na vertente jurídica-dogmática o Direito é compreendido como
metodologicamente autossuficiente, de modo que a pesquisa é realizada somente
com elementos internos ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, a análise
do discurso normativo interno é restringida aos limites do próprio ordenamento,
em caráter unidisciplinar.
Na jurídico-sociológica, também denominada empírica, a compreensão
do fenômeno jurídico é realizada em um contexto social mais amplo.
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Aqui, relaciona-se o Direito com os campos socio-cultural, político e
antropológico, observando-se as noções de eficácia e efetividade da relação
entre Direito e sociedade. Exige-se, portanto, a dialética entre campos
disciplinares diversos.
Por fim, a vertente jurídico-teórica “acentua os aspectos conceituais,
ideológicos e doutrinários de determinado campo que se deseja investigar”
(GUSTIN; DIAS, 2002, p. 42). Assim, ela relaciona-se diretamente com a
Filosofia do Direito e demais áreas teórico-gerais do campo jurídico.
Dentro dessas três vertentes teórico-metodológicas é possível adotar
diferentes métodos de raciocínio, dos quais se destacam o indutivo, o dedutivo,
o hipotético-dedutivo e o dialético.
No indutivo, principalmente relacionado com a episteme empirista,
parte-se de dados particulares para constatações gerais. Já o dedutivo, mais
associado ao racionalismo, parte de generalizações para casos concretos.
Por sua vez, no hipotético-dedutivo, segundo o teórico Karl Popper
(1980; 2008; 2004), existe um conhecimento prévio que é colocado em
conflito. Propõem-se, então, soluções a partir de conjecturas, que deverão ser
submetidas a testagens, por meio das quais poderão ser refutadas ou ratificadas
temporariamente. Ou seja, uma hipótese permanece ratificada tão somente até
que uma nova hipótese possa falsificá-la e, assim, o conhecimento está sempre
sujeito a novas testagens.
Por fim, o “raciocínio dialético fundamenta-se, contudo, a partir do
pressuposto de que a contradição está na realidade, formulando o seu pensamento
por meio da lógica do conflito” (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 45).
3.1 OS POSSÍVEIS TIPOS DE INVESTIGAÇÃO
Quanto ao modo de se concretizar tais vertentes téorico-metodológicas,
existem diferentes tipos de investigação que podem ser adotados. Nesse sentido,
as autoras da obra acima mencionada adotam a classificação de Jorge Witker,
segundo a qual existem seis tipos genéricos de investigação, quais sejam: (i)
histórico-jurídica; (ii) jurídico-exploratória; (iii) jurídico-comparativa; (iv)
jurídico-descritiva; (v) jurídico-projetiva; (vi) jurídico-propositiva.
A histórico-jurídica consiste em analisar a evolução de determinado
instituto jurídico pela compatibilização de espaço e tempo. A abordagem
metodológica desse tipo de investigação reveste-se de caráter transdisciplinar,
sendo que o fenômeno histórico deverá ser reconhecido e estudado a partir da
multiplicidade de tempos, fontes, redes sociais e conceituais.
Vale ressaltar que esse tipo de investigação não se confunde com os
costumeiros capítulos de introdução histórica nas monografias jurídicas,
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uma vez que: “[...] as introduções históricas das teses e dissertações na
área jurídica são, em sua grande maioria, capítulos à parte do trabalho, uma
mera compilação de textos doutrinários pouco embasados e documentados”
(GUSTIN; DIAS, 2002, p. 47-48).
Doutro lado, a abordagem que se propõe nesse tipo de investigação
busca compreender o fenômeno histórico-jurídico dentro das relações
socioculturais dinâmicas, contraditórias e complexas, e não somente colacionar
dados meramente informativos sobre um instituto jurídico em determinado
período histórico.
Já a investigação jurídico-exploratória é caracterizada por ser uma
abordagem preliminar de determinado problema jurídico, na qual o enfoque da
pesquisa é a descrição das características e percepções sobre o tema, sem que
sejam apresentadas as suas raízes explicativas. Para as autoras, esse tipo de
investigação possui fundamental relevância na constituição de banco de dados e
pode consistir, ainda, em uma das fases metodológicas de determinada pesquisa.
No tipo jurídico-comparativo, o pesquisador buscar identificar
as semelhanças e diferenças entre normas e instituições em dois ou mais
ordenamentos jurídicos. Esse tipo de investigação é muito adotado no campo
jurídico, contudo, como pontuam Gustin e Dias (2002), essa metodologia
poderia ser melhor explorada pelos pesquisadores do campo, por meio da
realização de comparações dentro de um mesmo sistema jurídico, uma vez que:
Não poucas vezes as comparações entre institutos
jurídicos antinômicos ou contraditórios de um mesmo
sistema normativo permitem descobrir e sanar falhas
sistêmicas, ou de determinado campo, que podem
conduzir a transformações importantes tanto na
esfera teórico-argumentativa quanto no aumento da
capacidade de decisão de alguma esfera prática de
julgamento. (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 49)
Já a investigação jurídico-descritiva ocupa-se da decomposição de um
problema jurídico em seus diversos aspectos, relações e níveis. No entanto, esse
tipo de investigação deve se apresentar como uma pesquisa compreensiva e não
somente descritiva, motivo pelo qual entendem que ela poderia ser denominada
jurídico-compreensiva ou jurídico-interpretativa (GUSTIN; DIAS, 2002)
Por sua vez, o raciocínio jurídico-projetivo “parte de premissas e
condições vigentes para detectar tendências futuras de determinado instituto
jurídico ou de determinado campo normativo específico” (GUSTIN; DIAS,
2002, p. 50). Em que pese a sua utilização seja relevante, vale ressaltar
109

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

que a condução desse método de investigação exige grande rigor metodológico
e habilidade de correlação de dados objetivos transdisciplinares.
Por fim, o tipo jurídico-propositivo consiste no questionamento de uma
norma, conceito ou instituto jurídico, com a finalidade de propor mudanças e
soluções concretas.
Entretanto, Gustin e Dias (2002) afirmam que toda e qualquer pesquisa
jurídica, por ser realizada no campo das Ciências Sociais aplicadas, deve ter
como finalidade a proposição de soluções práticas. Assim, não existiria no
campo jurídico uma investigação conduzida em caráter unicamente propositivo,
sendo que, na verdade, essa é apenas uma das características inerentes aos
demais tipos apresentados.
4. AMPLIANDO A PESQUISA JURÍDICA
Como fora exposto na introdução, existe “nos meios jurídicos uma
postura recalcitrante que supõe serem equivalentes as atividades de pesquisa com
aquelas que se destinam tão somente ao aprofundamento de estudos bibliográficos,
jurisprudenciais e/ou normativos” (GUSTIN; DIAS, 200, p. 155).
Nesse sentido, é possível verificar que a limitação epistemológica e
metodológica das pesquisas conduzidas no campo jurídico tem resultado na
produção de conhecimentos que são desvinculados das práticas sociais concretas
(OLIVEIRA, 2004, p. 23). Vale dizer, o desconhecimento de outras formas de
pesquisar o Direito e a negligência no estudo sobre os contornos epistêmicos
e metodológicos da produção científica pelos investigadores tem ocasionado a
produção de conhecimento de “repetição” (GUSTIN; DIAS, 2002 p. 155), o
qual é despiciendo de qualquer inovação e contribuição efetiva para a realidade
social da aplicação do Direito.
Diante disso, imprescindível a reflexão e a consequente ampliação do
modo de se pensar e de produzir o conhecimento científico no campo jurídico.
Inicialmente, é importante destacar que a maioria das investigações não são
conduzidas com o fim propositivo, apesar de isso ser uma condição inerente à
pesquisa jurídica.
Assim, o conhecimento comumente produzido no campo jurídico
é limitado ao estudo meramente formal de institutos, normas e princípios
jurídicos, sem qualquer problematização destes objetos no contexto social em
que eles são efetivados.
Essa separação entre a pesquisa jurídica e a realidade social, contudo,
tem produzido consequências nefastas para a produção do conhecimento
científico no campo da Ciência do Direito, sendo que “esse isolamento do
direito como disciplina pode ser uma das razões pelas quais não só a pesquisa
110

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

como também o ensino jurídico não avançaram na mesma proporção verificada
em outras disciplinas das ciências humanas” (NOBRE, 2005, p. 6-7).
No mesmo sentido, Sallo de Carvalho (2013, p. 51) pontua que na
produção científica atual:
[...] a tendência do acadêmico e do seu orientador
é elaborar uma narrativa totalmente abstrata, que
na maioria das vezes se contenta com a simples
revisão bibliográfica de conceitos [...] se a tendência
dos juristas teóricos e dos atores do jurídico é, cada
vez mais, distanciar-se da realidade, entendo ser
necessária a convocação dos pesquisadores para um
mergulho profundo e uma posterior ancoragem no
empírico, na vida e nas intermitências do real.
Diante dessa problemática, a obra “(Re)pensando a pesquisa jurídica”
demonstra exatamente o oposto, ou seja, que a pesquisa científica pode e deve
se ocupar do fenômeno jurídico compreendido em sua conexão com o contexto
social em que ele é aplicado, considerando as relações efetivas de justiça e de
cidadania democrática.
Assim, ampliam-se a episteme e a metodologia da pesquisa jurídica,
de modo que ela passa a ser conduzida com o objetivo crucial de produzir
um conhecimento que emancipe o homem comum em seu agir habitual, não
se limitando a satisfazer interesses de poucos ou produzir saber repetitivo
(GUSTIN; DIAS, 2002).
Há, nessa visão, o estabelecimento de uma espécie de função social
da produção do conhecimento científico no campo jurídico, de modo que a
pesquisa jurídica deve estar estritamente relacionada com a contribuição social
que ela pode trazer. Deste modo, não há validade no conhecimento produzido
de forma dissociada da realidade social que cerca o pesquisador.
Importante destacar, ainda, que a realidade social que aqui mencionamos
não se confunde com a prática forense. As problemáticas processuais do dia-adia que são enfrentadas por advogados, juízes, promotores e outros profissionais
da área não são objeto de pesquisa científica.
O pesquisador do campo jurídico deve ocupar-se do fenômeno jurídico,
o qual compreende a complexidade de relações sociais, políticas, culturais, etc.
e também as diversas manifestações de Direito que são vividas pela sociedade.
Por fim, a pesquisa jurídica também é ampliada quando são percorridos caminhos
metodológicos alternativos que estabelecem o diálogo com as perspectivas de
outras campos do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, há uma tendência no campo jurídico de produzir pesquisas
que, na verdade, são meros estudos aprofundados de determinado tema,
negligenciando-se a observância dos aspectos metodológicos e epistemológicos
do conhecimento jurídico. Nesse sentido, denota-se que a observância exclusiva
de uma episteme racionalista tem resultado na limitação das investigações
produzidas nesse campo.
Entretanto, ao refletir sobre esses limites do campo jurídico, foi possível
concluir, com fundamento na obra “(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e
prática”, que ao ampliar o objeto de estudo do Direito, surgem outras formas
de produzir o conhecimento nessa área. Vale dizer, quando consideramos como
objeto de estudo não só a normatividade, mas também a realidade social em
que ela está inserida, novas opções metodológicas se apresentam para cumprir
a tarefa de construir esse tipo de conhecimento.
Outrossim, foi observado que o objeto de estudo no campo jurídico não
se confunde com a prática forense, bem como a figura do aplicador do Direito não
é a mesma do pesquisador. Além disso, verificou-se que o campo pode dialogar
com outras áreas do conhecimento, bem como constatou-se ser imprescindível
que a investigação tenha como marco inicial um questionamento sem solução e
como ponto de chegada uma proposição condizente com o caminho percorrido.
A pesquisa jurídica, então, não é tão somente coletar dados de
determinado tema ou apenas descrever a aplicação de uma norma, mas
sim problematizar, indagar e apresentar soluções aos institutos jurídicos
compreendidos no contexto social, político, histórico, cultural, etc. em que eles
estão inseridos e serão aplicados.
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CAPÍTULO 7
COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA “PROFANAÇÕES” DE GIORGIO AGAMBEN:
PARA ABRIR O CAMPO JURÍDICO
Luíza Helena Gonçalves
Fernanda Macedo Pereira Guimarães
José Edmilson de Souza-Lima
1. INTRODUÇÃO
O presente capítulo foi elaborado com a intenção de apontar as principais
contribuições metodológicas e epistemológicas do autor Giorgio Agamben em
seu livro Profanações (2007). A escolha da referida obra teve como objetivo
contribuir para o estudo do capitalismo abordado pelo autor através de textos
curtos, porém de uma densidade que ultrapassa a intepretação literal do texto.
Valendo-se de temas lúdicos, extraídos, por exemplo, de romances,
juntamente com conteúdo sobre política e religião, a leitura torna-se complexa,
porém instigante. Muitas vezes Agamben utiliza-se até mesmo de brincadeiras
na busca de meios para tecer sua crítica ferrenha ao capitalismo, numa análise
da situação sócio jurídica contemporânea, bem como do cenário político atual.
Em que pese a obra trazer em seu bojo uma série de escritos, que vão
desde a mitologia até a paródia, passando pela fotografia e, em alguns trechos,
pela pornografia e, inclusive, pela escatologia, todos servem na verdade como
uma espécie de mantilha (para se manter o viés sagrado) do foco principal da
obra que é o de tratar o conceito de profanar como forma de inutilizar uma
norma, e não simplesmente transgredi-la, desrespeitá-la ou observá-la.
Assim, este capítulo tem início com uma breve análise sobre o próprio
escritor, Giorgio Agamben, partindo em seguida para uma abordagem dos temas
mais expressivos por ele tratados no livro, buscando, na sequência, destacar as
principais contribuições metodológicas e epistemológicas trazidas pelo autor no
que tange à sua proposta de profanação do improfanável (do inatingível) como uma
forma de ruptura do status quo numa investida do homem em retomar as rédeas
e o controle sobre si mesmo e, com isso, se libertar dos ditames de um poderio
controlador que flana sobre toda a realidade hodierna marcada por um conjunto de
normas dominadoras tanto econômicas, quanto políticas, jurídicas e sociais.
2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUTOR E SUA OBRA
O desafio de se analisar sob as vertentes epistemológica e metodológica
uma obra parte daquilo que se pretende definir como conhecimento.
E neste sentido cabe ressaltar que:
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O conhecimento humano resulta do complexo
processo de construção [...], no sentido de que
a conjugação das palavras gregas ‘episteme’
(conhecimento) e ‘logo’ (estudo), forma a palavra
epistemologia, ou a ‘Teoria do conhecimento’ que tem
como problema substancial de investigação, a relação
entre cognoscente e cognoscível. (BERTUSSO;
LIMA; SOUZA-LIMA, 2016, p. 153)
Dito isto, Giorgio Agamben é considerando um dos mais importantes e
influentes filósofos da atualidade, responsável por tratar de temas como avanço
tecnológico, capitalismo, insegurança jurídica, entre outros.
De naturalidade italiana, nascido em Roma, em 1942, tem suas obras
marcadas pela influência de inúmeros autores, desde os mais tradicionais
até os modernos e contemporâneos (em especial Walter Benjamin e Michel
Foucault), citados por Agamben com uma naturalidade que requer do leitor
não só uma atenção redobrada como também uma erudição mínima para que
se torne possível acompanhar suas proposições, associações e citações. Quando
questionado sobre seu multifário panorama de investigação, Agamben é
categórico ao afirmar que:
A lógica que guia minha pesquisa não é a lógica da
substância e do território separado com fronteiras
bem definidas. Ela está mais próxima do que, na
ciência física, chamamos de um “campo”, onde todo
ponto pode a um certo momento carregar-se de uma
tensão elétrica e de uma intensidade determinada.
Filosofia, política, filologia, literatura, teologia,
direito não representam disciplinas e territórios
separados, mas são apenas nomes que damos a esta
intensidade. A configuração do que você chama de
“múltiplos campos de interesses” depende pois
da contingência capaz de determinar uma tensão
na situação histórica concreta em que me encontro
(AGAMBEN apud SAFATLE, 2005, s/p).
Nesta toada, a episteme ou o campo de conhecimento de Agamben
em Profanações, livro marcado por uma veia metodológica na qual se reúnem
vários textos elaborados pelo autor em períodos diversos, com temas que
podem, à primeira vista, se mostrar desconexos, mas que têm por vertente
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“em um mundo onde tudo parece ter-se tornado necessário e inevitável”,
justamente o de “resistir, des-criar o que existe, tentando ser mais forte do que
o que está aí” (ASSMANN, 2007, p. 7).
Pode-se afirmar que o tema profanar sempre esteve presente na escrita
de Agamben, mas ganha sua ribalta na presente obra. Para Assman, trata-se de
“um livro sobre a ação política”, e esta, por sua vez, “em uma época em que o
irracional ousa apresentar-se como racional” (ASSMANN, 2007, p. 11). Disto
deflagra-se a principal contribuição da obra de Agamben. Ou conforme dito por
ele mesmo, citado por Safatle (2005, s/p):
O que está realmente em questão é, na verdade, a
possibilidade de uma ação humana que se situe fora de
toda relação com o direito, ação que não ponha, que não
execute ou que não transgrida simplesmente o direito.
[...] E talvez “política” seja o nome desta dimensão que
se abre a partir de tal perspectiva, o nome de livre uso
do mundo. Mas tal uso não é algo como uma condição
natural originária que se trata de restaurar. Ela está
mais perto de algo de novo, algo que é resultado de
um corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que
procurar subjetivar, no direito, as ações humanas. Por
isto, tenho trabalhado recentemente sobre o conceito
de “profanação” que, no direito romano, indicava o ato
por meio do qual o que havia sido separado na esfera
da religião e do sagrado voltava a ser restituído ao livre
uso do homem.
Portanto, para Agamben a proposta de profanar aparece como uma
forma de resgate, como uma tentativa de dar novamente ao homem aquilo que
ao longo da história lhe foi tolhido por um processo de sacralização (separação)
e de perda do domínio próprio por diferentes formas de controle sobretudo
político, econômico e social.
3. O QUE É PROFANAR?
O autor propõe o conceito de profanar em oposição ao de sacralização.
Para ele, se o termo consagrar era usado para se referir à saída de coisas da
esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significaria “restituí-las ao
livre uso dos homens” (AGAMBEN, 2007, p. 65). Ou, em outras palavras,
“em sentido próprio denomina-se aquilo que, de sagrado ou religioso que era,
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é devolvido ao uso e à propriedade dos homens” (AGAMBEN, 2007, p. 65).
Assim a profanação, tal como posta na presente obra agambeniana, deflagra-se
como uma espécie de ruptura a ser promovida. Em outras palavras, as coisas
consagradas, que saíram da esfera do indivíduo por meio da divinização, devem
ser tocadas, retiradas, libertadas do sagrado. Profanar, portanto, busca “devolver
à comunidade humana aquilo que historicamente foi subtraído ao uso comum
através da sacralização. Profanar – conceito originalmente romano – significa
tirar do templo (fanum) onde algo foi posto” (ASSMANN, 2007, p. 10). Ou,
como expõe Oliveira Lima (2013, p. 5-6):
Num sentido histórico, profanar, na Antiguidade,
era vociferar contra os Deuses e seu status quo; na
pós-modernidade é assumir o discurso crítico ante à
“religião” econômico-cultural dominante, perfazendo
a crítica da uniformidade e desbastando a intromissão
do “impessoal” racionalismo abstrativista e técnico
sobre a subjetividade.
Já para Abdalla (2010, p. 188):
[...] a dinâmica do profano assinala a busca da felicidade
da humanidade livre, sua libertação. É na profanação
que se pode resistir à tradição do sagrado e devolver
à comunidade humana aquilo que foi historicamente
subtraído ao uso comum por meio da sacralização.
Segue que profanar é “a arte de viver que vê na infância, ou mesmo no
prazer da criança, o primeiro lugar de sua realização”, (ABDALLA, 2010, p.
189), pois, segundo o próprio Agamben (2007, p. 19):
As crianças sentem um prazer especial em se
esconder. E não para serem descobertas no final.
Há, no próprio fato de ficarem escondidas, no ato de
se refugiarem na cesta de roupa ou no fundo de um
armário, no de se encolherem num canto do sótão
até quase desaparecer, uma alegria incomparável,
uma palpitação especial, a que não estão dispostas a
renunciar por nenhum motivo.
É neste contexto que o autor trata da profanação em um compêndio
de textos que, à primeira vista, como já dito, podem parecer incongruentes
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entre si, mas que, na verdade, possuem um catalizador comum, qual seja,
a provocação pelo rompimento (o ato de profanar) através de diferentes
elementos e proposições. Dentre eles destaca-se, em primeiro lugar, a mitologia,
trazendo Agamben a figura de Genius, um deus que ultrapassa a simples noção
de espiritualidade, pois, para o autor, viver com Genius significa, “viver na
intimidade de um ser estranho, manter-se constantemente vinculado a uma
zona de não conhecimento” (AGAMBEN, 2007, p. 17). Neste compasso, o
contexto de profanação sob a ótica de Genius seria entendê-lo como nossa
verve originária a qual deve ser tocada, dessacralizada, uma vez que Genius
representaria “a divinização da pessoa” (AGAMBEN, 2007, p. 15), ou seja,
“nossa vida, enquanto não nos pertence” (AGAMBEN, 2007, p. 17).
Num outro momento Agamben flerta com a magia e a felicidade,
ousando afirmar que essa apenas nos é dada a desfrutar quando por existência
da primeira, já que para Agamben (2007, p. 24):
A felicidade tem, pois, com seu sujeito uma relação
paradoxal. Quem é feliz não pode saber que o é; o
sujeito da felicidade não é um sujeito, não tem a
forma de uma consciência, mesmo que fosse a melhor.
Nesse caso a magia faz valer sua exceção, a única que
permite a um homem dizer-se ou considerar-se feliz.
Isso porque, segundo o autor, a felicidade só nos cabe no ponto em que
não nos estava destinada, não era para nós. Ou seja, por “magia”, Agamben
quer com isso dizer que o fim em si não tem mais importância, que “quem se dá
conta de ser feliz já deixou de sê-lo” (AGAMBEN, 2007, p. 24), e os meios na
busca por ser feliz, por sua vez, deixaram de ter uma finalidade. O fato é que,
usando por analogia as crianças, elas
[...] sabem perfeitamente que, para serem felizes,
precisam conquistar o apoio do gênio na garrafa,
guardar em casa o burrinho-faz-dinheiro [asino
cacabaiocchi] ou a galinha dos ovos de ouro. E, em
todas as ocasiões, conhecer o lugar e a fórmula vale
mais do que esforçar-se honestamente para atingir um
objetivo. (AGAMBEN, 2007, p.23)
Prossegue o autor em sua miríade temática de obliquidade profana,
abordando desta vez a fotografia como aquilo que denomina de Juízo Universal,
não com uma esguelha negativa, mas como “o lugar de um descarte, de um
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fragmento sublime entre o sensível e o inteligível, entre a cópia e a realidade,
entre a lembrança e a esperança” (AGAMBEN, 2007, p. 29). Buscando
referências na obra de Walter Benjamin, que serve, inclusive de inspiração para
o autor em comento, cabe considerar que na fotografia:
[...] o observador sente a necessidade irresistível de
procurar nesta imagem a pequena centelha do acaso,
do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou
a imagem, de procurar o lugar imperceptível onde o
futuro se aninha hoje em minutos únicos, há muito
extintos, e com tanta eloquência que podemos descobrilo, olhando para trás. (BENJAMIN, 1987, p. 94)
Daí porque, para Agamben, “a fotografia exige que nos recordemos”
(AGAMBEN, 2007, p. 30), numa tentativa de desconsagrar o que ficou perdido
e reavivá-lo, em forma de imagem, ao uso dos homens.
Seguindo sua jornada, o autor traz à tona a figura daquilo que denomina
como ajudantes. Na literatura infantil seriam eles personificados por seres ou
criaturas que sempre estão à espreita, prontos para ajudar o herói ou a heroína,
mas que geralmente, no decorrer da história, principalmente quando sua
aparição triunfal já aconteceu, são totalmente esquecidos.
No campo dos objetos estes ajudantes, segundo Agamben, ganhariam a
forma de patuás ou talismãs, um tanto quanto abandonados ou preteridos, mas
que constantemente guardam alguma lembrança ou algum tipo de força que se
convém acreditar. De toda forma:
Os ajudantes são nossos desejos insatisfeitos, aqueles
que não confessamos sequer a nós mesmos, que no
dia do juízo virão a nosso encontro [...]. O ajudante
é a figura daquilo que se perde, ou melhor, da relação
com o perdido. Esta se refere a tudo que, na vida
coletiva e na vida individual, acaba sendo esquecido
em todo instante, à massa interminável do que acaba
irrevogavelmente perdido. (AGAMBEN, 2007, p. 35)
Ao falar da Paródia com o fito de apresentar a reprodução de uma obra
literária já existente, mas com tom jocoso e objetivo satírico, Agamben destaca
como suas principais características “a dependência de um modelo preexistente,
que de sério é transformado em cômico, e a conservação de elementos formais em
que são inseridos conteúdos novos e incongruentes” (AGAMBEN, 2007, p. 38).
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Trazendo a essência da paródia como a transmutação de um modelo
original em algo risível, o autor aborda suas diferentes facetas, destacando ora
o canto, ora a liturgia, de um lado a poesia, de outro a ficção, mas sempre com o
fito de mostrar sua vertente provocativa. Por exemplo, no texto O Ser Especial,
Agamben faz considerações a respeito da imagem, com enfoque à questão do
desejo e da busca pelo outro, pelo semelhante. Neste sentido o autor exprime que:
Na imagem, ser e desejar, existência e esforço
coincidem perfeitamente. Amar outro ser significa:
desejar a sua espécie, ou seja, o desejo com que ele
deseja perseverar no seu ser. O ser especial é, nesse
sentido, o ser comum ou genérico, e isso é algo como
a imagem ou o rosto da humanidade. (AGAMBEN,
2007, p. 53)
Antes de avançar àquele que talvez seja o texto mais importante da
obra, intitulado Elogio da Profanação, Agamben ainda faz questão de abordar
questões atinentes à subjetividade, utilizando-se, para tanto, de sua metodologia
usual, qual seja, a releitura de vários autores, dentre os quais Michel Foucault, a
partir do qual trabalha com conceitos como singularidade e essência.
Dito isto, Agamben parte da análise dicotômica entre autor e obra,
verificando que a subjetividade estaria nas características advindas do modo de
estreitar as opiniões do autor na criação da sua obra. Assim, o nome do autor, ou
a sua identidade, por exemplo, exteriorizar-se-ia como um pano de fundo, como
um elemento que transpassaria o subjetivismo. Agamben também suscita outra
reflexão acerca da relação entre autor e obra, mas desta vez sob o enfoque da
poesia, ressaltando as emoções que são exteriorizadas no momento da escrita, e
que, mais uma vez como num pano de fundo, somente serão reveladas ao leitor
no momento em que este se debruça para uma real leitura e, assim, percebe a
mensagem que foi passada nas entrelinhas. Portanto, a subjetividade abordada
pelo autor, consiste, sobretudo, na linguagem utilizada como meio para atingir
uma finalidade, constituindo-se numa espécie de jogo:
E assim como o autor deve continuar inexpresso na obra
e, no entanto, precisamente desse modo testemunha a
própria presença irredutível, também a subjetividade
se mostra e resiste com mais força no ponto em que
os dispositivos a capturam e põem em jogo. Uma
subjetividade produz-se onde o ser vivo, ao encontrar
a linguagem e pondo-se nela em jogo sem reservas,
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exibe em um gesto a própria irredutibilidade a ela. Todo
o resto é psicologia e em nenhum lugar na psicologia
encontramos algo parecido com um sujeito ético, com
uma forma de vida. (AGAMBEN, 2007, p. 63)
Logo, diante de todos estes elementos expostos por Agamben tem-se
que profanar significa utilizar-se não apenas do deus (Genius) de criação, mas
também da magia, ou de uma estética como a da fotografia, assim como de
ajudantes e, ainda, da imitação do verso de outrem, ou seja, da paródia, do
ser especial ou da subjetividade da escrita. Independente da forma, Giorgio
Agamben proclama o profanar.
4. O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO - UMA LEITURA SOBRE O ELOGIO
DA PROFANAÇÃO
O fio condutor que permeia a obra em apreço e, talvez, o elemento que
traz a maior contribuição epistemológica de Agamben, direciona-se para uma
análise crítica do capitalismo. Para tanto o autor vale-se de Walter Benjamim,
filósofo alemão e crítico deste modelo econômico, abordando que o atual
sistema político-econômico acabou por ocupar um lugar sagrado, de maneira a,
inclusive, criar mecanismos que se consubstanciam em uma espécie de religião.
Neste ponto cumpre destacar que Agamben traz como definição de religião,
“[...] aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas ao uso comum e as
transfere para uma esfera separada. Não só não há religião sem separação, como
toda separação contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso”
(AGAMBEN, 2007, p. 65).
Para Agamben, portanto, a religião é justamente a representação por
excelência da separação (do sagrado).
Para o autor em apreço, inspirado, como já referido, por Walter Benjamin,
a religião capitalista realiza pura forma de separação, de sacralização, pois se
tudo o que é produzido torna-se uma mercadoria, o consumo deflagra-se como
a consagração das coisas no âmbito social, já que a partir do momento que
são consumidos os produtos tornam-se, por si próprios, reverenciáveis, sacros,
augustos, superando o próprio universo do humano. Para explicar melhor este
posicionamento Agamben refere-se ao fato de que hoje o capitalismo é baseado
na culpa. Os produtos são oferecidos com uma velocidade cada vez maior, as
novidades são cada vez mais incessantes e a intensidade com que rompem é
cada vez mais alucinante, criando-se um verdadeiro culto ao consumismo.
Nesta toada, Agamben assevera que:
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[...] se hoje os consumidores na sociedade de massa
são infelizes, não é só porque consomem objetos que
incorporaram em si a própria não usabilidade, mas
também e sobretudo porque acreditam que exercem o
seu direito de propriedade sobre os mesmos, porque
se tornaram incapazes de os profanar. (AGAMBEN,
2007, p. 72-73)
Daí porque se o profanar caracteriza-se pelo dar novamente ao uso
comum (do homem) aquilo que foi separado para a esfera do sagrado, por
outro lado, o capitalismo representa tudo aquilo que se torna absolutamente
improfanável, uma vez que impossível realizar qualquer tipo de convolação de
produtos ou mercadorias em valor de uso ante à influência direta do sagrado:
Poderíamos dizer então que o capitalismo, levando ao
extremo uma tendência já presente no cristianismo,
generaliza e absolutiza, em todo âmbito, a estrutura
da separação que define a religião. Onde o sacrifício
marcava a passagem do profano ao sagrado e do
sagrado ao profano, está agora um único, multiforme
e incessante processo de separação, que investe toda
coisa, todo lugar, toda atividade humana para dividila por si mesma e é totalmente indiferente à cisão
sagrado/profano, divino/humano. [...] E como, na
mercadoria, a separação faz parte da própria forma
do objeto, que se distingue em valor de uso e valor de
troca e se transforma em fetiche inapreensível, assim
agora tudo que é feito, produzido e vivido – também
o corpo humano, também a sexualidade, também a
linguagem – acaba sendo dividido por si mesmo e
deslocado para uma esfera separada que já não define
nenhuma divisão substancial e na qual todo uso se
torna duravelmente impossível. [...] O que não pode
ser usado acaba, como tal, entregue ao consumo ou à
exibição espetacular. (AGAMBEN, 2007, p. 71)
Tal posicionamento de Agamben acaba por se aproximar da noção de
fetichismo entabulada por Karl Marx, assim considerado como o fenômeno pelo qual:
Desvenda-se o caráter alienado de um mundo em
que as coisas se movem como pessoas e as pessoas
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são dominadas pelas coisas que elas próprias criam.
Durante o processo de produção, a mercadoria ainda é
matéria que o produtor domina e transforma em objeto
útil. Uma vez posta à venda no processo de circulação,
a situação se inverte: o objeto domina o produtor. O
criador perde o controle sobre sua criação e o destino
dele passa a depender do movimento das coisas, que
assumem poderes enigmáticos. Enquanto as coisas são
animizadas e personificadas, o produtor se coisifica.
Os homens vivem, então, num mundo de mercadorias,
um mundo de fetiches. (MARX, 1996, p. 34)
Nesta esteira, Agamben faz alusão à figura do museu como uma
forma de representatividade e de correspondência entre capitalismo e
religião. Se em outros tempos as pessoas caminhavam aos templos ou aos
santuários para chegarem até a divindade e, através dos rituais de passagem
atingirem o sagrado, hoje este ritual é realizado pelos turistas, que realizam
suas jornadas percorrendo corredores sem fim em museus mundo afora,
só que, ao contrário dos ancestrais, celebram sobre suas próprias pessoas
(AGAMBEN, 2007, p. 73). E ao contrário dos peregrinos, “os adeptos do
novo culto capitalista não têm pátria alguma, porque residem na forma
pura da separação” (AGAMBEN, 2007, p. 73), aquela que enaltece e faz
de seu novo altar os shoppings, os shows de televisão, e na qual impera a
impossibilidade de habitar, de usar, de compartilhar. Em linhas gerais, porém
ácidas, Agamben pretende fomentar a discussão para que, no mínimo, as
pessoas percebam que na hodierna realidade está cada vez mais difícil (ou
melhor, impossível), partilhar experiências da vida em comum, tais como
arte, religião e política, já que essas se transferem, a todo instante, para a
esfera da exposição, com tons inequívocos de frivolidade e esterilidade.
Num momento em que objetos, produtos, mercadorias são desprovidos
de qualquer possibilidade de conexões e exibem, ao contrário, tão somente um
caráter de exibição “[...] o consumo, mesmo no ato do seu exercício, sempre é
já passado ou futuro e, como tal, não se pode dizer que exista naturalmente, mas
apenas na memória ou na expectativa” (AGAMBEN, 2007, p. 72).
É o mesmo, aliás, que afirma Bauman em sua modernidade líquida ao
proclamar que “a consumação está sempre no futuro, e os objetivos perdem sua
atração e potencial de satisfação no momento de sua realização, se não antes”
(BAUMAN, 2001, p. 37).
De qualquer modo, pensar o capitalismo como religião não leva em
conta a transformação do mundo para o bem, para o próspero, mas, ao contrário
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e de forma diametralmente oposta, encaminha-o para sua derrocada. Talvez
aqui resta possível se socorrer da ideia de inevitabilidade que Max Weber já
previa ao afirmar que “[...] a economia capitalista do presente é um cosmos
imenso no qual o indivíduo é já nascido e que a ele se apresenta, pelo menos
enquanto indivíduo, como uma ordem de coisas inalterável na qual ele deve
viver” (WEBER, 2013, p. 58).
Nesse sentido, verifica-se que o enfoque de Agamben, ao mencionar
as mais diversas formas de profanações para as quais o homem deve se
despertar visa, em última análise, a uma superação do capitalismo e
sua imperiosa dessacralização. O autor instiga o leitor a uma reflexão,
acompanhada da observação das coisas, através de uma metodologia
empírica da magia, da fotografia, da paródia, dos ajudantes, entre outros,
ancorando-se, sempre, em argumentos que levam à profanação. Portanto,
para Agamben, profanar quer dizer:
[...] abrir a possibilidade de uma forma especial de
negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz
dela um uso particular. A passagem do sagrado ao
profano pode acontecer também por meio de um uso
(ou melhor, de um reuso) totalmente incongruente do
sagrado. Trata-se do jogo. (AGAMBEN, 2007, p. 66)
Extrai-se desta proposição uma forma de jogo que tanto desobriga
como desvia o homem do sagrado, mas sem, contudo, anular ou desfazer, pois,
conforme Assmann já destaca nas primeiras linhas da obra em análise, “[...]
a profanação não permite que o uso antigo possa ser recuperado na íntegra,
como se pudéssemos apagar impunemente o tempo durante o qual o objeto
esteve retirado do seu uso comum. O que se pode fazer é apenas um novo uso”
(ASSMANN, 2007, p. 10).
Com a profanação do jogo, ultrapassa-se a seara religiosa, até para se
evitar o que Bauman apresenta como alerta no sentido de que “[...] quanto mais
tolerante o mundo se torna em relação às escolhas que fazemos, menos o jogo,
o fato de jogarmos e o modo como jogamos estão abertos à nossa escolha”
(BAUMAN, 2011, p. 115).
Portanto, para muito além de uma secularização, que seria tão somente
uma forma de remoção, ou um mero deslocamento, mas sem abrir mão do
poder, do domínio e do sagrado, profanar implica, conquanto, numa verdadeira
neutralização, dando-se novo uso àquilo que havia sido confiscado pelo poder
(AGAMBEN, 2007, p. 68) e essa, ou seja, a profanação, é a única solução
possível, segundo Agamben, para um novo estado de coisas.
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5. PROFANAR PARA “O FUTURO QUE VEM” – UMA NECESSÁRIA
DESSACRALIZAÇÃO DO STATUS QUO E OS LIMITES DA OBRA DE AGAMBEN
O atual cenário sociopolítico deflagra-se para Agamben como um
grande instrumento de dominação, servindo para legitimar uma completa
ausência no controle de vontade e de decisões por parte do homem, o qual deve
ser provocado para fins de criar um novo uso das coisas como meio, inclusive,
de libertação. Porém isso só será possível, segundo o autor, se o velho uso for
desligado e o consagrado for libertado. É neste compasso que se insere o conceito
de profanar, não como um simples abolir de tudo o que existe ou um cancelar
das separações que foram sendo realizadas ao longo da história. Mas e acima
de tudo, um aprender a fazer de novo, um jogar. Conforme afirma Agamben,
a profanação do improfanável é incumbência da geração que vem, para que
possamos nos libertar “da asfixia consumista em que estamos metidos”, e ao
mesmo tempo, “de afastar-nos, da sacralização do eu soberano” (ASSMANN,
2007, p. 10). Ou, como declara Oliveira Lima (2013, p. 3):
No sacrossanto cumprimento positivista dos
procedimentos continua o esquecimento da
originalidade do ser-aí e da efetiva transformação
social. O sacrilégio ao capitalismo liberta, salva de
um falso bem dominante, que na verdade, tal qual a
pax romana, é a voz uníssona da apatia social expressa
enquanto conformismo com o status quo e os valores
estanques: assim caminha a humanidade.
Já para Abdalla (2010, p. 198):
[...] no lugar de uma gênese convencional, Agamben
instala um novo horizonte político na esfera de uma
comunidade que vem. Trata-se de um projeto que
envolve a reviravolta de termos, mas, ainda assim,
uma consciência sustentada de uma inseparabilidade
da política e da subjetividade.
Em que pese o livro em exame estar ancorado em um olhar mais
crítico do capitalismo, sendo este, inclusive, um dos seus limitadores, torna-se
plenamente possível uma amplitude de espectro analítico para uma vertente
social e, por que não, também do Campo Jurídico, sobretudo no que tange
a um possível desconstruir, provocar e profanar das instituições jurídicas,
126

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

numa tentativa de propor novas metodologias para a Ciência do Direito e, com
isso, buscar aquilo que se apresenta como a:
[...] possibilidade de um “novo uso” do ensino
jurídico, capaz de subverter, pela via da resistência
e da carnavalização waratiana, o modelo tradicional
da sacralidade, renegando qualquer tipo de ambição
unificadora das significações e rompendo, dessa
forma, com o nexo historicamente estabelecido entre
saber jurídico e poder, devolvendo ao estudo jurídico à
condição de um espaço privilegiado de transformação
do status quo (WERMUTH; NIELSON, 2016, p.19).
Disso pode-se admitir que exsurge da obra de Agamben:
[...] uma meta-metodologia que implique a
reconstrução da norma de um ponto de vista
provocativo
das
estruturas
conservadoras,
desconstrutor de instituições arcaicas de dominação
e profanador do ethos saturado do mecanicismo
e utilitarismo jurídicos do sistema capitalista.
(AGAMBEN (apud LIMA, 2013, p. 9)
Ou ainda,
[...] talvez surja, então, o desafio da criação como
meta-metodologia jurídica dos juristas, através de um
genius criativo, provocativo, profanador, que supere
um ethos utilitário, insuficiente, alienado: modificar
as estruturas da ortodoxia do capitalismo, profanandoas (Agamben) e desconstruindo-as (Foucault) implica
coragem de não ser massa (LIMA, 2013, p.10).
Logo, numa realidade em que a pecúnia e a mercadoria transmutaramse em verdadeiras divindades dignas de exposição, assim como poderes de
dominação tanto nas esferas políticas, quanto sociais e jurídicas tornaramse válidas e aceitas, é que a obra de Agamben se revela de suma importância
numa tentativa de ruptura da discricionariedade soberana e de resgate da
essência humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um filme de época e a abordagem do lúdico no cinema entre
os personagens de Sancho Pança e Dom Quixote encerram esta obra de
Agamben. Não podia ser diferente. Desde a mitologia, passando pela magia,
pelo poder de criar imagens, pela paródia, pela pornografia, pelo fisiológico,
pelo ser especial, e mais um infinito de reflexões sobre diferentes temáticas e
conceitos, o autor buscou na obra em apreço ampliar o campo do saber com
um único objetivo: o de profanar.
Com admirável senso de humor e criatividade, o autor torna a leitura de
seus ensaios prazerosa a cada linha, sem ter a pretensão de convencer o leitor a
concordar com suas ideias, mas com o objetivo maior de contribuir para que este
saia de sua zona de conforto e acomodação e reflita sobre os temas abordados
elevando seu senso crítico. Valendo-se daquele que hoje, talvez, seja o maior
símbolo de poderio social, o capitalismo, Giorgio Agamben, lança a centelha
provocativa da profanação deixando às próximas gerações a tarefa de romper
o invólucro do sagrado com o fito de retirar do domínio político, econômico e
jurídico a soberania da decisão.
É certo que para Agamben não há que se falar em pensamento crítico,
reflexão, maturidade, sem o exercício da constante profanação. Esta, aliás, é sua
principal contribuição epistemológica, seu fundamental legado no campo do
conhecimento. No que tange à sua metodologia bem pouco ortodoxa, marcada
pela constante referência a vários autores (antigos, modernos, contemporâneos),
e pela reunião de textos ora com ares proverbiais, ora com simples feições
prosaicas, o autor exige uma leitura atenta e muitas vezes repetida para que
sua compreensão possa ser atingida. De toda forma, sua importância resta
indelével, sobretudo no que atine à sua proposta de ruptura pela profanação
do improfanável. Eis um convite muito bem-humorado, porém desafiador
para todos e todas que se propõem a buscar novos lampejos epistêmicos e
metodológicos para o Campo Jurídico.
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CAPÍTULO 8
JUSTIÇA COMO LEI OU LEI COMO JUSTIÇA?
RELATIVIZAÇÃO DOS MITOS JURÍDICOS
Carina Pescarolo
Luiz Eduardo Gunther
1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, desenvolvida através de bibliografia, busca analisar
o ensaio de Paolo Grossi: Justiça como lei ou lei como justiça? Observações
de um historiador do direito, que faz parte do livro Mitologias jurídicas
da modernidade (2007), e tem como objetivo estabelecer as contribuições
metodológicas e epistemológicas da obra para o campo jurídico.
Inicia-se o texto com uma breve biografia do autor, e após passa-se a
análise do ensaio objeto da pesquisa.
O texto pesquisado levanta a questão dos mitos jurídicos, os quais levam
o povo a desconfiar das leis. O autor visa com sua obra despertar a consciência
crítica dos juristas, para que passem a refletir e avaliar no que acreditam. Busca
através dos fatos históricos demonstrar a evolução, ou involução, do direito
medieval até o direito moderno.
Como historiador do direito, Grossi esclarece que na idade média o
direito era pensado para o bem comum, com base na realidade social, com
interferência mínima do governo ou poder político. Com base na interpretação
de respeitáveis textos romanos e canônicos, os mestres, juízes e tabeliães
aplicavam o direito, buscando a justiça, mesmo com o custo da possibilidade
de ir além ou contra tais normas, mas sempre visando o bem social. O direito
era autônomo, tinha sua própria fisiologia, pois desde que não houvesse questão
que interferisse no Estado, prescindia do poder político.
Paulatinamente a sociedade vai se transformando, e emerge a figura do
Príncipe, detentor da soberania e do poder político, que passa a legiferar conforme
interesses individuais. Passa-se do pluralismo para o monismo jurídico, cuja
consequência é a descrença e desconfiança do povo nas leis, eis que são abstratas,
rígidas, autoritárias, e muitas vezes injustas, pois são editadas sem considerar o
bem comum e a realidade social, nem a diversidade e peculiaridade de cada caso.
E ainda, com o passar do tempo, no direito moderno, foram formadas
certezas jurídicas, mitos, que com base na história, o autor busca relativizálos, provocando os juristas para que pensem, critiquem, analisem, avaliem,
sejam razoáveis.
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Tanto Paolo Grossi como Eros Grau sustentam que a definição de lei de
Thomaz de Aquino deve ser reapreciada, pois destaca a razão, o ordenamento
do direito, e não a abstração e autoritarismo do direito moderno.
Após a resenha do ensaio, serão propostos alguns conceitos dos
principais métodos: dedutivo, indutivo e dialético, e dos principais fundamentos
do mundo epistemológico: racionalismo, empirismo e dualogismo. Com base
em tais premissas, buscar-se-á a contribuição metodológica e epistemológica
do autor para o campo jurídico.
2. PAOLO GROSSI: BREVE BIOGRAFIA
Paolo Grossi, historiador do direito, nasceu em Florença, Itália, em
1933. É professor catedrático de História do Direito Medieval e Moderno na
Universidade de Florença, Itália. É professor honorário na Facultad de Derecho
de La Pontificia Universidad Católica del Peru. É membro da Accademia
Nazionale dei Lincei (PAOLO GROSSI, 2018).
Foi agraciado em 25-02-2009 com a “Cavaliere di Gran Croce Ordineal
Meritodella Repubblica Italiana”27.
Recebedor de diversos títulos de doutor honoris causa em Direito pelas
seguintes instituições: Universidades de Frankfurt am Main (1989), Stockholm
(1990), Autónoma de Barcelona (1991), Autónoma de Madrid (1194), Sevilla
(1198), Bologna (2005), Nápoles (2007), Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - UFRGS (2009), e mais recentemente pela Universidade Federal do
Paraná - UFPR (2011).
Em 1972 fundou a revista Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno e o Centro Studi sulla storia del pensiero giuridico, do qual
a revista é expressão.
A sua produção acadêmica é marcada pela influência de nomes como
Santi Romano, Giuseppe Capograssi, Francesco Calasso e Marc Bloch.
Em 17 de fevereiro de 2009 foi nomeado Ministro da Corte Constitucional
da República Italiana através de decreto assinado pelo Presidente da República
Italiana, Giorgio Napolitano.
Suas principais linhas de pesquisa são orientadas para a evolução e a
reconstrução do pensamento jurídico e da influência na evolução das sociedades
e dos modelos políticos desde a idade média até a atual, em particular através da
análise do direito privado, laboral e constitucional.
Possui uma extensa bibliografia, com 25 livros publicados, além de
inúmeros artigos e capítulos de livros.
27

Cavaleiro da Grande Cruz Ordem do Mérito da República Italiana
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3. JUSTIÇA COMO LEI OU LEI COMO JUSTIÇA?
Paolo Grossi em seu livro Mitologias jurídicas da modernidade (2007),
busca a desmitificação cultural do jurista, através da crítica e da comparação.
Sua obra tem como objetivo romper com as convicções acríticas e o simplismo
que caracterizam o sistema jurídico moderno. Explica o autor:
[...] um grande e emaranhado nó de certezas
axiomáticas lentamente se sedimentou no intelecto e
no coração do jurista moderno, um nó que foi aceito
de modo submisso, que ninguém sonhou discutir
por ter sido fundamentado em um lúcido projeto
originário de mitificação, mitificação como processo
de absolutização de noções e princípios relativos
e discutíveis, mitificação como passagem de um
mecanismo de conhecimento a um mecanismo de
crença. (GROSSI, 2007, p. 13-14)
Busca o autor fazer com que os juristas, os operadores do direito, não
se resignem com os conceitos jurídicos formados ao longo do desenvolvimento
do direito. Como historiador, quer mostrar que todo conceito deve ser pensado,
questionado, criticado.
No capítulo Justiça como lei ou lei como justiça? Observações de um
historiador do direito, adaptação do texto de uma conferência proferida em
Pisa, Itália, em 23 de novembro de 1998, Grossi manifesta uma séria indagação:
Porque o homem comum tanto desconfia do direito?
Afirma o autor que essa desconfiança é nascida da convicção de que
o direito, a lei, é algo diferente da justiça, e que o homem do povo, portador
do senso comum não está errado, pois o direito se mostra para ele apenas
como lei, um comando autoritário que não leva em conta “os fermentos
que circulam na consciência coletiva, indiferente às situações que pretende
regular” (GROSSI, 2007, p. 23), indiferente às peculiaridades, diversidades e
motivos das situações que pretende normatizar, um direito que considera uma
virtude ser abstrato e geral.
A generalidade e abstração da lei consubstanciam-se na indiferença
frente às particularidades e diversidades dos casos concretos, pois a norma é
feita por quem detém o poder, o individualista; na sua rigidez, na insensibilidade
às diferentes exigências dos destinatários, que pode ser diferente do que está
prescrito no texto, tornando-se injusta; e a indiscutibilidade de seu conteúdo,
diante de seu autoritarismo e imperativismo.
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Diz o autor que a lei é somente o ato que provém de determinados
órgãos (do legislador do Estado moderno) e de acordo com um procedimento
específico (GROSSI, 2007, p. 24). Salienta que a justiça continua como objetivo
do ordenamento jurídico, mas o conteúdo da lei acarreta uma obrigação, portanto,
uma vez emanada, por mais injusta que ela possa ser, deve ser obedecida.
Cita como exemplo de leis que horrorizaram a consciência moral, no
século XX, os provimentos italianos pela tutela da raça, em 1938, de cunho
inteiramente racista, emanadas durante a ditadura fascista de Benito Mussolini,
inspiradas no Estado nacionalista alemão.
Grossi, como historiador do direito, entende que tem como dever
profissional fazer conexões e comparações que provoquem a consciência crítica
do jurista, e alerta para o fato de que:
[...] a redução do direito à lei, e a sua consequente
identificação em um aparelho autoritário, é fruto de
uma escolha política que está próxima de nós, e que
outras experiências históricas viveram de um modo
diferente a sua dimensão jurídica, como por exemplo,
aconteceu com a medieval. (GROSSI, 2007, p. 25)
Afirma que a visão histórica, como a advinda do direito medieval, dá
bases para retirar o caráter absoluto das certezas modernas, contrapondo-as
com certezas diferentes experimentadas no passado, que desmitifica o presente
através de análises críticas, através da comparação entre a civilização jurídica
medieval e a civilização jurídica moderna, buscando analisar a relação entre
direito, lei e justiça vividas em ambas.
Segundo o autor, a civilização medieval e a civilização moderna
coincidem somente no ponto em que são civilizações jurídicas, pois no mais
são opostas:
[...] ao total e inegável respeito com o qual a
dimensão jurídica circula constantemente nas
veias do organismo medieval, contrasta a atitude
de completa instrumentalização que domina no
moderno; enquanto se punha – para o primeiro – entre
os fins supremos da sociedade civil, torna-se – para
o segundo – um instrumento, seja mesmo relevante,
nas mãos do poder político contingente. (GROSSI,
2007, p. 26-27)
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No período medieval não havia um projeto totalizante, ou melhor, o
poder político não tinha o objetivo de controlar o fenômeno social e, devido
a isso, não monopolizava o direito. O governo era indiferente aos problemas
sociais que não interferissem diretamente na administração da coisa pública,
dando liberdade para que a sociedade se ordenasse por seus próprios princípios
em todas as áreas do direito aplicadas à vida comum. Explica o autor nos
seguintes termos: “Resumindo: antes existia o direito; o poder político vem
depois” (GROSSI, 2007). Diz ainda:
[...] o direito não é a voz do poder, não leva sua marca,
não sofre os seus inevitáveis empobrecimentos, os
inevitáveis particularismos. [...] mas o direito por
excelência, a razão civil chamada a regulamentar a
vida cotidiana dos homens, toma a sua forma direta
e indiretamente pelo social e sobre as suas formas
se desenha. Seus canais são: geneticamente, um
denso florescer de costumes, em medida prevalente
a respeito das poucas intervenções autoritárias dos
Príncipes; sistematicamente, um rico ordenamento
operado, mais do que por legisladores, por
mestres teorizadores, juízes, tabeliões ou simples
mercadores imersos na prática dos negócios
e intérpretes das exigências que essa impõe.
(GROSSI, 2007, p. 29-30)
Grossi explica que na civilização medieval havia a autonomia do
jurídico (relativa), como havia a autonomia do social, que tendiam a se fundir,
e “é impensável uma dimensão jurídica vista como de formas puras ou de
simples comandos separados por uma substância social.”, pois na verdade “são
absorvidos como fundamento último e primeiro de toda a construção social”
(GROSSI, 2007, p. 30). É o direito concebido como interpretação, tomando por
base textos romanos e canônicos, tendo como custo a possibilidade de ir além
ou contra tais normas, aplicado visando o bem comum da sociedade, com base
na dimensão sapiencial do direito e de quem os aplica.
Thomaz de Aquino, no final do século XIII promoveu a antropologia e a
ciência política medievais, e em decorrência concebeu a definição de Lex (lei): “um
ordenamento da razão voltado ao bem comum, proclamado por aquele que possui o
governo de uma comunidade” (AQUINO apud GROSSI, 2007, p. 21-32).
Grossi afirma que em tal definição a subjetividade cede lugar a
objetividade, consistindo em um ordenamento demandado pela razão,
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que estabelece os limites à liberdade do sujeito, que significa “tomar consciência
de uma ordem objetiva preexistente e não eludível dentro do qual deve ser
inserido o conteúdo da lex” (GROSSI, 2007). Diz ainda:
É verdadeiramente essencial a razoabilidade da lex,
ou seja, a determinada e rigidíssima correspondência
do seu conteúdo a um modelo que nem o Príncipe,
nem o povo, nem a classe dos juristas criam, mas são
chamados simplesmente a descobrir na ontologia da
criação. Neste contexto, a lex, que possui uma dimensão
cognitiva seguramente prevalente sobre a volitiva, não
pode ser somente forma e comando; é, antes de tudo, um
conteúdo substancial determinando porque é, antes de
mais nada, leitura da realidade. (GROSSI, 2007, p. 33)
A lex é, antes de mais nada, leitura da realidade. Propõe-se indispensável
a ela a ratio, a razão, por ser imprescindível à capacidade de leitura e de medida
do real, da razoabilidade.
Entretanto, paulatinamente, a sociedade vai se transformando até
emergir uma nova figura de Príncipe, “O novo Príncipe é, politicamente, o
fruto de um grande processo histórico totalmente voltado a libertar o indivíduo
dos laços em que a civilização precedente o tinha inserido.” Seria a gênese
do individualismo. Um novo desenho político, de poder como “potestade
onicompreensiva” onde a dimensão jurídica passa a ter maior envolvimento do
Príncipe na produção do direito, numa batalha contra toda forma de pluralismo
social e jurídico (GROSSI, 2007, p. 35-36).
Cita como exemplo a história da monarquia da França do século XI a
XVIII, onde o Príncipe (o detentor do poder) toma cada vez mais consciência
da importância do direito no âmbito estatal, da exigência de se propor cada vez
mais como legislador, de conceber normas autoritárias, representando o vigor
da soberania e da realeza, e clara oposição ao direito medieval que tinha no
Príncipe a figura do juiz supremo, justiceiro do povo.
No final do século XVIII concretiza-se a substituição do “velho
pluralismo de fontes” por um “tecido normativo bem programado”, ganhando
espaço o “protagonismo da lei, não mais entendida na vaga acepção da Lex de
Santo Tomás” mas, como vontade autoritária do detentor da soberania, tendo
como características a generalidade e a rigidez. A lei dos medievais tinha como
conteúdo e finalidade a razoabilidade e o bem comum; a lei dos modernos “não
encontra em seu conteúdo ou em um objetivo nem o seu significado e nem a sua
legitimação social.” (GROSSI, 2007, p. 37-38)
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O autor cita Michel de Montaigne sobre a realidade das leis:
As leis possuem crédito não porque são justas, mas
porque são leis. É o fundamento místico da autoridade
delas; não têm outro fundamento, e é bastante.
Frequentemente são feitas por imbecis.
[...] quem as obedece por serem justas, não dá a
obediência devida a elas. (MONTAIGNE apud
GROSSI, 2007, p. 38-39)
Tal definição traduz precisamente a transformação da lei: uma norma
que se autolegitima como lei, como vontade de um sujeito soberano que se
identifica em um legislador. Diz ainda o autor:
A lei tornar-se uma forma pura, ou seja, um ato sem
conteúdo, um ato ao qual nunca será um determinado
conteúdo a dar o crisma da legalidade, mas sempre
e somente a proveniência do único sujeito soberano.
O qual se identifica cada vez mais em um legislador,
em um legislador embaraçante, unindo intimamente a
qualidade da sua criatura normativa à própria pessoa
e a sua supremacia. (GROSSI, 2007, p. 39)
E assim nasce a mística da lei e se forma a cultura jurídica vigente,
na qual a lei é lei não por seu conteúdo, mas por sua origem. Uma lei que é
absoluta e que põe fim ao pluralismo jurídico medieval, como Grossi descreve:
A antiga sobreposição e integração das fontes – leis,
costumes, opiniões doutrinais, sentenças, práxis
– cede lugar à fonte única, que se confunde com a
vontade do Príncipe, o único personagem acima
das paixões e dos partidarismos, o único capaz de
ler o livro da natureza e traduzi-lo em normas [...].
(GROSSI, 2007, p.40)
Diante da substituição do pluralismo jurídico pelo monismo, do bem
comum com base na situação real pela prescrição legal, o autor discorre sobre
a diferença entre lei e direito. Lei é a expressão da vontade do rei, enquanto o
direito está muito mais ligado à experiência social, sendo forjado cotidianamente.
Cita texto de Bodin sobre a soberania: “[...] Existe muita diferença
entre o direito e a lei, o primeiro registra fielmente a equidade; a lei ao contrário,
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é somente comando de um soberano que exercita seu poder” (BODIN apud
GROSSI, 2007, p. 43).
Esta diferenciação mostra que Grossi não concorda com a visão de que
direito é apenas lei, mas considera o direito como um conjunto de determinações
muito mais amplas do que uma simples norma jurídica: “é o fruto da experiência
de vida de uma comunidade e registra em si as soluções mais équas que,
cotidianamente, a comunidade fez suas.” (GROSSI, 2007, p. 43-44)
É evidente que o raciocínio seguido pelo jurista italiano traduz melhor a
realidade, afinal o direito vai além da lei, sendo, na verdade, fruto das relações
sociais e dos contextos históricos em que elas se desenvolveram – um ato de
conhecimento.
Diante da lenta e gradual transição do medieval para o moderno,
onde o direito está intimamente ligado ao poder político como comando de
um superior a um inferior, afirma Grossi (2007, p. 44) “O drama do planeta
moderno consistirá em realizar o processo de absorção de todo o direito na lei”.
Grossi incentiva o jurista a ser mais crítico ao olhar as “conquistas
que a modernidade jurídica pretendia”, e consequentemente, passa a revisar
as conclusões dos “fundamentos dogmáticos”, e como historiador do direito,
conhecedor de especificidades, através da comparação, da consciência crítica,
do conhecimento dos fatos históricos, pode dar uma importante contribuição à
relativização, servindo também de consciência crítica àqueles que se dedicam
ao direito positivo, para que não caiam no “imobilismo inatural”, ao aceitarem
os mitos forjados pelos interesses individualistas e de poder.
Eros Grau em sua obra O direito posto e o direito pressuposto (GRAU,
2008, p. 104) denuncia que o direito formal e moderno (este entendido como
o direito positivo, posto pelo Estado), desde a metade do século XX passa
por uma dupla desestruturação, pois atinge o direito formal e o moderno. Diz
que o formalismo jurídico está em processo de desestruturação já que o atual
procedimento de produção do direito é insuficiente, pois não leva em consideração
a realidade social e humana e nem a moral e a ética pela qual clama a sociedade.
A produção de leis é uma prestação de serviço público que deveria
ser realizada com qualidade, de modo que o cidadão devesse ser beneficiário
e não sua vítima. Diz Eros Roberto Grau sobre o resultado dessa forma
de produção legislativa “O tempo que vivemos denuncia uma tendência
bem marcada à desestruturação do direito. O direito, em suas duas faces –
enquanto direito formal e enquanto direito moderno -, se desmancha no ar.”
(GRAU, 2008, p 107).
A causa dessa dupla desestruturação consiste no fato de o Estado
moderno tanto produzir quanto aplicar o direito, o que o coloca em crise,
revelando sua fragilização gerada pelo neoliberalismo, pela corrupção, pela
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falta de objetivos e regras, pela perda de identidade face às transformações do
mundo moderno, pelo individualismo.
A sociedade está sempre em transformação, como comprova a história,
tendo como exemplo a nova revolução industrial, onde está incluída a revolução
da informática, da microeletrônica e das comunicações e, consequentemente, o
direito não pode ficar inerte diante dessas novas realidades. Sobre a questão,
discorre Grau (2008, p. 111): “Uma nova realidade reclama um novo direito.
Mais que isso: o direito de nosso tempo já é outro, apesar da doutrina jurídica,
apesar dos juristas, apesar do ensino ministrado nas faculdades de direito.
Recorrendo aos versos da canção, o futuro já começou”.
O direito não pode ser entendido divorciado da realidade social e,
consequentemente, permanecer agarrado a mitos. Sobre os mitos, Grau (2008,
p. 175) elucida:
O mito, em verdade, não passa de uma invenção,
consciente ou inconsciente, do homem ou de um
grupo de homens, cuja finalidade é a de instauração
de uma (nova) ordem. O vocábulo ‘mito’ significa,
etimologicamente, “palavra”; palavra cuja finalidade
é a instauração de uma nova ordem.
Os mitos modernos são apresentados à sociedade que neles acredita,
instalam-se na forma de ideias dominantes inventadas pelas classes dominantes.
Assim, para que ocorra a desmistificação da cultura jurídica, é
necessária a identificação do mito como mito, para que os juristas e a sociedade
tenham a possibilidade de ultrapassar o conhecimento pré-estabelecido, através
da consciência crítica.
Da pesquisa desse texto, tentaremos demonstrar as contribuições
metodológicas e epistemológicas de Paolo Grossi para o campo jurídico.
3.1 CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS
Método, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2008, p. 552),
possui os seguintes significados: “1. Procedimento organizado que conduz a um
certo resultado. 2. Processo ou técnica de ensino. 3. Modo de agir, de proceder.
4. Regularidade e coerência na ação.”
Bastos e Keller (2015, p. 91), definem o método científico como “um
procedimento de investigação e controle que se adota para o desenvolvimento
rápido e eficiente de uma atividade qualquer”, e ainda, destacam entre os
métodos mais usuais o dedutivo, indutivo e dialético.
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Os autores explicam que o método dedutivo surgiu na antiguidade com
Aristóteles, com regras e normatizações, continuando a se desenvolver durante o
período medieval. Em linguagem simples, a dedução “é um raciocínio no qual
colocadas algumas coisas, seguem-se necessariamente algumas outras, pelo fato
mesmo de que aquelas existem.”, passa do conhecido ao desconhecido, descobre
uma verdade a partir de outra já conhecida. (BASTOS; KELLER, 2015, p. 91)
No dizer de Aristóteles, a “indução é um procedimento que dos
particulares leva ao universal”, e suas leis e normatizações ocorreram na
antiguidade, mas caíram no esquecimento, sendo retomadas a partir do século
XII, com o nascimento das chamadas ciências naturais. (BASTOS; KELLER,
2015, p. 91)
Bastos e Keller (2015, p. 97-98), afirmam que de modo geral o que
caracteriza a dialética “é o confronto de dois enfoques contraditórios sobre
um mesmo tema, resultando daí uma compreensão mais abrangente sobre a
verdade em questão”.
Do capítulo pesquisado, constata-se que Grossi usou a dialética como
método para sua pesquisa, posto que visa incitar o jurista a ter uma consciência
mais crítica sobre os mitos jurídicos, como a legalidade, confrontando a formação
do direito na idade média com o direito moderno, usando fatos históricos como
exemplos para comparação do direito, da justiça e da lei.
3.2 CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS
Epistemologia jurídica, segundo De Plácido e Silva (2002. p. 311) “É
o seguimento da Filosofia do Direito voltado ao estudo das fontes jurídicas”.
Contudo, a epistemologia jurídica não se restringe somente ao estudo
das fontes do direito, mas é o estudo da ciência do direito em sua plenitude.
O site “Significados” traz uma definição mais ampla de
epistemologia jurídica:
[...] examina os fatores que condicionam a origem
do direito, e tem como um dos seus objetivos tentar
definir o seu objeto. A epistemologia jurídica é
uma área que está ligada à reflexão, que leva a um
entendimento das várias formas de compreender o
conceito de Direito. A epistemologia jurídica aborda
o ser humano como um ser único, onde cada um
apresenta formas distintas de pensar e agir, e por
esse motivo, o Direito pode ter várias interpretações.
(EPISTEMOLOGIA, 2015)
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Sobre os fundamentos epistêmicos no campo do direito, José Edmilson
de Souza-Lima e Sandra M. Maciel-Lima afirmam que “na perspectiva
epistêmica, cumpre esclarecer que o campo jurídico, tal como outros campos
de conhecimento, não pode ser apreendido como um bloco monolítico, sem
disputas e tensões internas” (SOUZA-LIMA; MACIEL-LIMA, 2014, p.
322) Reconhecem que no campo jurídico predomina um dos fundamentos
epistemológicos (racionalismo), mas passam a demonstrar que mesmo no
campo jurídico é necessário transitar pelos diversos fundamentos da episteme
para inspirar o conhecimento jurídico.
Os mesmos autores, ainda, ensinam que há pelo menos três
fundamentos, da perspectiva epistemológica, que ajudam a definir o caminho
para o conhecimento jurídico: racionalista, empirista e dialógica (SOUZALIMA; MACIEL-LIMA, 2016, p. 11-17).
O primeiro, racionalista, mais comum na seara do direito, segundo os
autores “capaz de fundar um campo jurídico puro, abstrato, sem qualquer risco
de contaminação em relação ao mundo empírico das contradições, tensões
e disputas”. O segundo, empirista, “capaz de fundar um campo jurídico
determinado pelas contingências, pelos súbitos de emoção e sentimentos”.
Afirma ainda: É o mundo desenfreado que produzirá um conhecimento
difícil de ser domesticado, um conhecimento rebelde e que contrasta com
a contenção reivindicada pelo primeiro mundo. (SOUZA-LIMA; MACIELLIMA, 2016, p. 11-12)
O terceiro, dialógica, segundo os autores, é o conhecimento jurídico
que não ser curva nem ao primeiro e nem ao segundo mundo. Dizem ainda:
Neste terceiro mundo, a ideia de um conhecimento
puro, reivindicada pelo primeiro mundo, é tão
ou mais ingênua que a ideia de um conhecimento
totalmente impuro, reivindicado pelo segundo
mundo. No afã de se distanciar, os dois primeiros
mundos terminam por se encontrar, pois tanto o
racionalismo quanto o empirismo, tomados como
fundamentos epistemológicos, tem a ingenuidade
como ponto comum. (SOUZA-LIMA; MACIELLIMA, 2016, p. 12)
A dialógica, é considerada a terceira opção capaz de combinar o
racionalismo com o empirismo, um pouco e cada. Assim, o terceiro mundo
é constituído “a partir de um racionalismo aplicado e inseparável de um
empirismo reflexivo” (SOUZA-LIMA; MACIEL-LIMA, 2016, p. 12)
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Ensinam os autores:
No terceiro mundo, o conhecimento jurídico
produzido não é uma mera construção da razão pela
razão, mas também não é uma ingênua descrição de
uma realidade empírica. Ao contrário, o conhecimento
jurídico, produzido à luz de um fundamento
dialógico, é um conhecimento que aproxima o sujeito
cognoscente do objeto a ser conhecido, do fenômeno
a ser compreendido, analisado e, quiçá, transformado.
[...]Fica demonstrado que, à luz de um fundamento
dialógico, sujeito cognoscente e objeto de estudo
nunca estão pronto a priori, como reivindicam os dois
primeiros mundos. Sujeito e objeto se constituem e
reconstituem a partir da pesquisa. (SOUZA-LIMA;
MACIEL-LIMA, 2016, p. 12-13)
Considerando as explicações de Souza-Lima e Maciel-Lima, é
importante ressaltar que a contribuição de Grossi tem origem no seu intuito de
despertar a consciência crítica dos juristas, dialogando com os fatos históricos
da formação do direito na idade média em contraponto com o direito moderno
vigente, que cria leis impositivas, que não consideram as diversidades e
peculiaridades de cada caso.
Busca relativizar os mitos jurídicos, os conceitos forjados pelo direito
moderno e aceitos sem críticas, sem considerar o bem comum e a realidade social.
Grossi fala de um direito embasado na realidade ôntica medieval, com a
ideia de razoabilidade das leis, conforme definição da Lex de Tomás de Aquino,
em contraponto à lei editada pelo poder político moderno.
A história do direito medieval ensina um direito que não está
subordinado e dependente a um poder político soberano e centralizado, mas
um direito que deixa margem para que o fenômeno social possa interferir
no fenômeno jurídico. Dessa constatação advêm três consequências
identificadas por Grossi:
A primeira consequência é a autonomia social. Do fermento social
decorre a ideia do direito; as formações sociais delineiam o âmbito social das
vivências coletivas. Primeiro advém o direito, depois o poder político.
A segunda consequência é que o direito possui uma relativa autonomia
em relação à administração política, havendo uma fusão entre o social e o
jurídico, justamente pelo caráter social do direito medieval, que não estava
marcado pelos interesses políticos.
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Na base jurídica medieval está o florescimento dos costumes e um
ordenamento realizado por mestres, juízes, tabeliães ou simples mercadores e
intérpretes das exigências imediatas.
A terceira consequência é que se constitui, na idade média, um direito
de raiz, que não advém de um poder soberano autoritário, mas da onticidade,
da objetividade do ser. A prescrição do direito é capturada pela razão humana
e necessita de pessoas dotadas de sapiência, para com prudência, interpretá-lo.
Desses três aspectos advém a grande contribuição para o resgate da
dimensão sapiencial do direito, considerando a definição de Lex proposta por
Santo Tomás de Aquino, onde o conteúdo normativo é mais importante que a
autoridade competente emanadora da norma.
A proposta jurídica medieval passa pela sequência: ontologia da criação,
razão, ordenamento e lei, para que se possa alcançar a “razoabilidade da lei”.
E dotado dessa razoabilidade, possa o jurista vencer a mística da lei soberana e
rever o uso da dimensão sapiencial para aperfeiçoar sua capacidade de leitura e
de medida do real.
O jurista e ex Ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau,
também reconhece a legalidade do direito moderno como mito, e defende,
tal qual Grossi, que as leis sejam elaboradas e aplicadas considerando o bem
comum e a realidade social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da pesquisa demonstrou que Paolo Grossi usa o método
da dialética, traçando um diálogo entre o direito medieval e moderno, a fim de
estabelecer sua contribuição para a episteme jurídica, buscando provocar a crítica, a
análise pelo jurista do direito posto em confronto com a realidade social e humana.
Provocá-lo para que saia de sua inércia e resignação, que desperte de sua aceitação
sem questionamento das leis imperativas editadas pelo poder político individualista.
Ensina que a legalidade é um mito jurídico, criado por quem tem
poder para se manter no poder, e que tal mito deve ser questionado, analisado e
criticado pelo jurista.
Destaca a necessidade, tal qual havia no direito medieval, de
relativização do positivismo, onde o poder político não controlava o direito e
nem tinha objetivo de controlar o fenômeno social; de serem consideradas as
diversidades e peculiaridades de cada caso pelo aplicador da lei; deste aplicar
a razão, o bom senso à realidade social e humana, considerando os costumes,
mesmo que vá além ou aquém da norma posta.
Expõe que muitas das leis existentes não são justas, principalmente
em decorrência da transformação do direito que centralizou na idade moderna
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o poder na figura do soberano político, que passou a legislar cada vez mais,
cujas leis têm como principais características a abstração e a rigidez, e vem
acabar com o pluralismo jurídico. E mesmo sendo injustas, as leis são impostas
ao povo, sem considerar sua realidade, necessidades e costumes, o que justifica
sua desconfiança em relação ao direito moderno.
O autor traz a definição de Lex (lei) de Santo Tomas de Aquino,
que orienta o prevalecimento da razoabilidade para a leitura da realidade
e consequente aplicação do direito. Essa razão se instrumentaliza como
ordenamento.
Deixa claro que há diferença entre o direito e a lei, usando o conceito de
Bodin que afirma que o direito “registra fielmente a equidade; a lei, ao contrário,
é somente comando de um soberano que exercita seu poder”, ressaltando
que a afirmação de que direito é lei, um simplismo moderno, está totalmente
equivocada, sendo apenas mais um mito que deve ser relativizado.
O jurista brasileiro Eros Grau, em sua obra O direito posto e o direito
pressuposto, aponta que a lei como direito, está desestruturando o Estado, eis
que este a cria e a aplica, o que o coloca em crise e revela sua fragilidade
advinda do neoliberalismo, da corrupção, da anomia social, do individualismo.
Afirma que o direito não pode ser aplicado separado da realidade social
e, em decorrência, apegado a mitos, que não passa de uma invenção do homem
com o objetivo de manter o poder, que os impõem à sociedade, que infelizmente,
neles acredita.
Ensina que para a desmistificação da cultura jurídica, é preciso
reconhecer o mito como mito, e passar a criticá-lo, com o objetivo de fazer um
direito melhor.
E todas essas provocações, do autor italiano que traz a comparação do
direito medieval com o direito moderno, tendo a história como pano de fundo
e de exemplo para possíveis mudanças, e do autor brasileiro, que sustenta que
mito é uma invenção, e que o direito deve ser pautado na realidade social, tem
como finalidade incentivar o jurista a sair de sua clausura e despertar para a
consciência crítica, buscando aplicar a dimensão sapiencial do direto, e priorizar
o pluralismo jurídico em detrimento do monismo.
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CAPÍTULO 9
A CIÊNCIA JURÍDICA E SEUS DOIS MARIDOS: CONTRIBUIÇÕES
METODOLÓGICAS E EPISTEMOLÓGICAS DE WARAT
Rodrigo Thomazinho Comar
José Edmilson de Souza-Lima
1. INTRODUÇÃO
O estudo em questão tem por objetivo verificar as contribuições
epistemológicas e metodológicas extraídas da análise da obra “A ciência
jurídica e seus dois maridos”, escrita pelo professor e doutor Luis Alberto Warat
(2000) e sua busca pela democratização e a “carnavalização” do conhecimento.
Da leitura da citada obra, denota-se a utilização frequente de metáforas
como método, tendo em vista que o autor estabelece um paralelo entre seu
texto e a obra “Dona Flor e seus dois maridos”, de Jorge Amado, com intuito de
demonstrar os paradigmas dominantes – e até então intocados – que dominavam
o conhecimento jurídico e a sua forma de sua disseminação.
A importância da pesquisa em questão reside na forma com que Warat
reivindica a disseminação da ciência jurídica: com a quebra de paradigmas e
a utilização da subjetividade jurídica como forma para melhor compreensão
e descentralização desta, buscando tornar o estudo jurídico mais próximo da
realidade daqueles que necessitam.
A obra surge em um momento em que o País passava pelo arrefecimento
de um regime ditatorial e que, por isso, sofria de forte influência positivista e
de forte importância à dogmática e à racionalidade. Os méritos da citada obra
decorrem da pregação de rompimento com tais paradigmas, além do resgate da
influência da arte e da leitura na aplicação e consideração da ciência jurídica,
tendo em vista a abrangência de tais temas para toda a sociedade da época.
Assim, a pesquisa levará em consideração os paralelos e as metáforas
utilizadas pelo jurista argentino na explicação e na busca da democratização
do estudo do conhecimento jurídico, utilizando-se para tanto da análise de
textos e de referências feitas por outros autores para justificar em que medida se
verificam as contribuições metodológicas e epistemológicas.
Por fim, o capítulo estrutura-se de uma descrição simplificada da obra
que serve de embasamento, bem como da análise das referidas contribuições
– epistemológicas e metodológicas – passando pela necessária explicação e
abrangência de seus termos para, ao fim, abordar se, de fato, as modificações
propostas foram efetivadas quando da democratização e abrangência
do conhecimento jurídico.
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2. UM PASSEIO PELO UNIVERSO WARATIANO: UMA BREVE SÍNTESE DA OBRA
Antes de se adentrar no tema propriamente dito, abordando as
contribuições da obra “A ciência jurídica e seus dois maridos” (WARAT, 2000)
ao campo epistemológico e metodológico é importante que se faça uma breve
síntese desta visando apresentar o contexto de sua elaboração e o escopo de
sua criação, com intuito de posicionar o leitor do presente capítulo acerca dos
fundamentos e embasamentos utilizados pelo autor.
Primeiramente, é importante esclarecer que a obra utilizada como “pano
de fundo” do livro em questão é “Dona Flor e seus dois maridos”, de Jorge
Amado, em que relata o cotidiano baiano, tendo como pano de fundo o triângulo
amoroso, carregado de erotismo e surrealismo, entre Flor, Vadinho e Teodoro.
O relacionamento com os maridos é permeado de contradições. O
primeiro marido, Vadinho, tem uma vida desregrada, posto que viciado em
bebidas e jogos, além de um comportamento infiel e malandro. Entretanto, em
que pese tais atitudes, a questão sexual e o tratamento malevolente trazem a
satisfação e realização a Flor, situação que veio a ser interrompida em função
da morte prematura.
Desgostosa e inclinada a mudar sua rotina, acaba se casando com
Teodoro, homem de comportamento totalmente distinto do primeiro, pois não
tinha vícios, era metódico, dedicado ao trabalho e à religião, mas não atingia a
realização sexual da esposa, além de ter um tratamento mais frio, o que acabava
por causar frustração e sensação de vazio em seu casamento.
Essa nova realidade acabou por gerar enorme conflito à Flor, que tem
um casamento normal, mas que não sente realização completa. Desta maneira,
tomada de um profundo desejo e saudades da sua relação com o primeiro
marido, acaba por ocasionar a sua volta, como espírito.
Desta forma, Dona Flor acaba por viver em dualidade, pois quer manter
a sua relação normal com o atual marido, mas não dispensa a presença do
espírito que a satisfaz com seu tratamento malevolente e permeado de desejo,
gerando o conflito entre duas realidades totalmente opostas, pois a relação com
o atual marido é dotada de seriedade e frieza e aquela vivida com o espírito é
dotada de surrealismo e de carnavalização de sentimentos.
Feitas tais considerações, é importante destacar o fato de que Warat faz
um paralelo entre a história de Jorge Amado e a realidade que se verifica quando
se trata do estudo e da disseminação do conhecimento obtido pela ciência
jurídica e suas duas vertentes, ou seja, do âmbito formal e dogmático ao aspecto
mais popular, onde se verifica a presença de outras vertentes, tais como a arte e
a literatura, para que se atinja a finalidade da democratização do conhecimento.
Inicialmente, Warat começa tratando do tema da castração como algo
que nos limita, seja porque imposto pela realidade ou pela adoção de alguma
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ideologia. Porém, mais adiante, acaba apresentando vários outros significados
para o tema. Contrario sensu, apresenta como contradição a tal sentimento
de inação, o vazio que, segundo o autor, “[...] nos permite mergulhar em nós
mesmos, produzir com o outro a diferença” (WARAT, 2000, p. 17).
E fazendo tal introdução procura explicar e posicionar as personagens
da seguinte forma:
Gosto de Dona Flor porque é um exercício que escapa
ao uno.
[...]
Minha Dona Flor tem um imaginário de desejos que
aspiram à liberdade, detesta toda regra que instituiu
e foge, como pode, dos casamentos regrados que nos
obrigam a fazer amor com um cadáver.
[...]
Teodoro conseguiu transformar o amor em dever,
conseguiu simular a vida, perdendo a oportunidade
de viver e vivendo envolto a um emaranhado de
infinitos rituais burocratizantes.
O amor de Vadinho (como eu o imagino) não
conheceu a morte, porque sempre foi um exercício
de autonomia. Amou intensamente, alegremente,
despretensiosamente, e nunca pensou em fazer de Flor
sua dependente. Meu Vadinho tem um imaginário
que fogo de todos os intentos de castração. (WARAT,
2000, p. 13-14)
E, assim, procura traduzir e justificar a referida comparação afirmando
que “[...] não existe democracia sem marginalização” e, também, como forma
de considerar e enxergar a ciência da qual, em sua consideração, deve “[...] ser
questionada com atos de ‘vadinhagem’ que nos provoquem orgasmos mágicos
com o real” (WARAT, 2000, p. 24).
Dito em outros termos, Vadinho é o prazer e Teodoro é o dever.
E assim, desta maneira, procura desenvolver e explicar o triângulo
amoroso existente entre Vadinho-Flor-Teodoro como o espaço democrático em
que se deve estabelecer a busca pelo conhecimento e a forma de se entender a
ciência jurídica.
Mais adiante em sua obra, o autor, embasando-se em Cortázar, procura
questionar o ensino jurídico na forma coloquial e repleta de fórmulas prontas,
atribuindo à linguagem utilizada um importante papel, posto que deve ser
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o referido instrumento contaminado pelo surrealismo, que permita ultrapassar
as barreiras do tradicional.
Neste ponto, o autor apresenta sua versão do que entende do papel da
linguagem:
Devemos minar a linguagem jurídica para aprender
que o direito também é o espelho da irracionalidade
humana. A justiça também é o teatro do absurdo.
[...]
Estou farto do ensino tradicional. Sua linguagem
instituída nos coloca na pior das prisões.
[...]
A epistemologia reanima a linguagem da ciência. A
arte a reinventa para vive-la. Para viver a linguagem,
é preciso trair as verdades. (WARAT, 2000, p. 61)
E, nesse sentido, considerando a importância da linguagem para o acesso
ao conhecimento jurídico, atribui também ao “cronópio”, considerado como “[...]
um marginal que não se socializa nem no dever nem no pecado” (WARAT, 2000,
p. 63), podendo-se, até mesmo, estabelecer uma referência deste com o operador,
no sentido de se utilizar da linguagem desprendida de coloquialismos e formas
pré-definidas na busca do acesso e disseminação do conhecimento.
A obra, ainda, não trata somente do conhecimento e de seu acesso, mas
também aborda a questão do discurso como objeto pelo que se luta e dos quais
se pretende apropriar, ou seja, não só o poder, mas o objeto do poder.
Desta maneira, para o autor, a ciência deve ser vista não apenas como
descoberta, mas como manifestação do poder. Ocorre, entretanto, que os estados,
visando buscar um discurso de dominação, apoderaram-se de ‘verdades’,
marginalizando outras vias de busca de conhecimento, o que tornou engessado
a busca por alternativas.
Assim é que, tomado de um discurso racional, a partir da
compartimentalização instituída pela teoria de Descartes, tudo que não fosse
científico ou, ainda, dotado de subjetividade seria excluído dos sistemas oficiais
do saber, em virtude, justamente, desta austeridade científica. Tal movimento
acabou por marginalizar a literatura e a arte como forma de busca e obtenção do
conhecimento, gerando um discurso de exclusão destes meios.
Ocorre que, ao contrário do que fora pregado outrora, a literatura e
a arte não podem ser marginalizadas do processo da busca e da produção do
conhecimento, até mesmo porque delas também se extrai e se produz ciência, o
que se perfaz com a subjetivação do artístico literário.
150

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

Sobre o tema, Warat assim se posiciona:
Trata-se de uma técnica de significação, de um lugar
de fala que aproxima a compreensão às vivências;
que constrói espelhos para decifrar – através de
práticas comunitárias de significação – um cotidiano
encoberto por verdades, por uma razão ideal. Um
cotidiano assim determinado fica impedido de
descobrir a positividade do imprevisto, do fantástico,
do mágico e do que não pode levar as marcas da
coerência. (WARAT, 2000, p. 140)
A superação do modelo cartesiano, segundo o autor, se faz necessário,
pois tanto a literatura e a arte consideram o papel da subjetividade no que diz
respeito aos improvisos do cotidiano, não sendo possível retirar a emoção do
processo de obtenção do conhecimento, a qual é desconsiderada no molde de
Descartes que prega a neutralidade científica.
De todo o exposto, em relação ao tema do discurso, o autor prega a
necessidade de considerar a variante da arte e da literatura como forma de
obtenção e produção do conhecimento, o qual encontra respaldo no surrealismo
da obra de Jorge Amado, pois é necessário atribuir a tais elementos a importância
na busca daquilo que a ciência considera somente por meio de experimentações,
em superação ao vetusto modelo cartesiano.
Mais adiante, analisando o aspecto da escrita, o autor defende, da
mesma maneira do discurso, o afastamento da neutralidade científica e a
introdução (ou consideração) da emoção como forma de se produzir e transmitir
o conhecimento.
Em seu texto, o autor utiliza de metáforas, tendo em vista o paralelismo
estabelecido entre sua obra e de Jorge Amado, na medida em que defende
situações parecidas no que diz respeito ao acesso ao conhecimento e o surreal
triângulo amoroso estabelecido entre as personagens.
A isso o autor denomina “carnavalização”, ou seja, que se utilize de
uma linguagem que reinvente, recrie ou traga novo significado aos termos e
institutos jurídicos utilizados no cotidiano da transmissão do conhecimento.
Nesse ponto, o paralelo da obra de Jorge Amado refere-se a significação do
casamento, o qual é reinventado por Dona Flor no que diz respeito ao surreal
triângulo amoroso estabelecido entre os personagens.
Aqui, ainda retornando a figura de Dona Flor, como paralelo da
ciência jurídica, o autor conclama ao afastamento de esquemas herméticos
estabelecidos, ultrapassando os rigores dos limites pré-definidos, com intuito de
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se criar, inovar ou resignificar temas que se encontrem esgotados ou superados
pela realidade, pois, segundo o autor, direito e cultura devem ser vividos e, por
isso, democratizados, o que só ocorrerá com a reconciliação entre a paixão e a
ação, ou seja, entre o científico e o subjetivo.
Em suma, no que diz respeito a “carnavalização” da linguagem, Warat
propõe a fuga de elementos já definidos e estabelecidos, mas uma ressignificação
dos temas o que se faz com a aproximação das experiências e das vivências,
ou seja, o conhecimento, para estar mais próximo dos indivíduos deve ser
vivenciada, extraída da espontaneidade das situações e da subjetividade das
pessoas para que esta faça sentido.
Por fim, nesta síntese breve e inicial da obra em questão, o autor passou
por todos os pontos referentes a produção e disseminação do conhecimento,
finalizando sua análise em relação a didática, informando a necessidade de que
esta se dê de maneira afetiva, pois o abandono daquilo que é pré-estabelecido
é um processo doloroso, o qual é amenizado com uma metodologia afetuosa e
compreensiva com que se arrisca a enfrentar o novo.
Feitas todas as considerações sobre a obra e seu paralelismo, é possível
notar que o autor tece o paralelismo com o triângulo amoroso criado por Jorge
Amado, o fazendo como um comparativo com a obtenção do conhecimento,
estabelecendo sua preocupação com a questão da fuga de temáticas já saturadas,
sugerindo a sua superação e que, aí se concentra a sua tese, que se dê de maneira
clara e próxima da realidade daqueles que a buscam, utilizando-se de linguagem
dotada de subjetivismo de experiências reais e de metodologia afetuosa, para
que seu aproveitamento seja íntegro.
3. AS CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS DA OBRA
Apontados os pontos principais da obra em estudo, o qual se deu por um
breve resumo, mister é analisar, nesse momento, as contribuições metodológicas
e epistemológicas.
Tais entendimentos ou questionamentos resumem-se a um objetivo:
saber, em que medida, qual a contribuição do citado autor, com a obra analisada,
ao campo do conhecimento jurídico, ou seja, de que forma contribuiu à pesquisa
e também para o acesso ao conhecimento produzido através desta.
Feitos tais apontamentos, situado o leitor no resumo da obra, passase a analisar as contribuições do autor para a obtenção e disseminação do
conhecimento, dividindo-se as suas contribuições, conforme abaixo descrito:
3.1 CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS
Ao contextualizar sua obra estabelecendo um paralelo com a obra do
escritor baiano Jorge Amado, o autor procurou criar, na literatura, um espaço
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lúdico de uma realidade diversa daquela posta como tal, com dogmas e
paradigmas que não deviam ser rompidos ou questionados.
Pode-se dizer, pela análise das ideias e considerações apresentadas, que
a obra em questão teve, como principais contribuições, a utilização de metáforas
– feitas de forma constante – e o paralelismo entre os enredos apresentados,
estabelecendo a comparação entre “ciência jurídica” e “dona flor” como espaço
dialético de disputa democrática, visando o rompimento de uma crua realidade.
Além disso, apresentou também a dicotomia existente entre os maridos
– Vadinho e Teodoro – como entes contraditórios existentes e que disputavam
espaço junto ao “campo” democrático que deveria ser o debate de ideias.
Conforme exposto, no entendimento apresentado, a contribuição
metodológica do autor, ou os meios utilizados para se chegar a determinado
fim, consistiu na pesquisa e no rompimento com o racionalismo exacerbado
derivado de kelsen e com mitos já estabelecidos e entendidos como “modernos”
pelo pensamento científico vigente.
Nesse sentido, Rocha assim definiu a metodologia utilizada pelo autor:
Warat, insisto, nos ensinou com seu próprio exemplo
que é possível desenvolver uma pedagogia voltada
à criatividade. Como exemplo de sucesso desta
pedagogia, nós temos que, todos os alunos mais
diretos do Warat conhecem muito bem a teoria de
Kelsen. Mas, Warat, poucas vezes, ensinou Kelsen
em sala de aula. Tratava de ensinar com paixão e
criatividade, colocando as pessoas no centro do
processo didático. Embora, não se ensinasse, às
vezes, diretamente o tema, as pessoas vivenciavam
um processo de aprendizagem. Isto quer dizer que,
com Warat, se aprendia Kelsen sem ter grandes aulas
magistrais. Criava-se uma motivação, um desejo, e as
pessoas participavam de forma ativa desse processo.
Essa didática waratiana é extremamente interessante,
porque, ao contrário, do que todo professor tradicional
pensa, somente se tem acesso ao saber, e a construção
de memória, com afetividade. Pelo menos essa é a
interpretação que eu faço da didática waratiana.
(ROCHA, 2012, p. 11)
Desta forma, tinha em seu método, além da utilização de metáforas
e do paralelismo entre a sua obra e àquela desenvolvida na Bahia, a inclusão
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da paixão e da criatividade na didática e nas aulas, criando a motivação aos que
se dedicavam a ouvir.
Assim, o método de produzir e compartilhar o conhecimento era
diametralmente oposto ao utilizado na época, pois foge dos meios tradicionais, já
que não se bastava somente na comodidade de sistemas comuns de socialização
do conhecimento, mas sim da transmissão do conhecimento de forma mais
lúdica e surreal, a fim de atingir àqueles que o buscavam.
Inova, portanto, dos esquemas tradicionais, conforme postulado em sua
obra, na maneira de repassar o conhecimento, pois não se baseia somente em
fórmulas tradicionais, fazendo uma espécie de combinação entre métodos de
pesquisa, chegando a uma forma dialética de estabelecer novos paradigmas,
pois procura dialogar com o leitor.
Nesse particular, em razão de sua forma de pesquisa aberta, dotada
de pluralismo teórico-metodológico, além do fato de que os contextos
por ele tratados necessitam ser justificados, pode-se considerar que sua
metodologia é dialógica.
Outro ponto que merece destaque em relação a contribuição
metodológica do autor reside no fato de que ele procura deixar aberto o campo
da pesquisa, não se limitando a um só método ou episteme, procurando relegar
ao pesquisador a busca pela via/alternativa para produzir ou acessar o resultado
de sua busca.
Pelo exposto, Souza-Lima e Maciel-Lima (2014, p. 339) assim definem
tal método de pesquisa. “Em suma, para Warat (2002, p.54), ‘[...] o pensamento
jurídico manifesta uma dupla ausência. Não se encontram tematizados nem
os obstáculos metodológicos nem os epistemológicos’, o que deixa aberta a
investigação acerca da constituição do campo”.
Analisado de tal forma, denota-se que a sua metodologia se afasta do
sistema desenvolvido por Descartes e, também, procura um afastamento dos
enunciados apresentados pela Teoria Pura do Direito, de Kelsen.
Warat, em sua obra discorda quanto à metodologia apresentada por
Descartes, enunciada em “Discurso do Método”, com a utilização das ciências
matemáticas para obtenção de certezas visando a busca de soluções válidas,
afastando, assim, da impureza do objeto.
Também se afasta da teoria enunciada por Kelsen, a qual propunha
a obtenção do conhecimento apenas por observação da norma pura, sem a
interferência de outros elementos. Neste particular, ao contrário, Warat inova
em sua metodologia, pois se afasta de uma pesquisa voltada somente a uma
fonte/norma, e passa a considerar a pesquisa contaminada pela subjetividade,
utilizando-se de práticas não usuais como influenciadoras da ciência jurídica,
tais como a psicanálise, o cinema, a literatura, a arte, entre outras.
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Nesta seara, acerca do citado distanciamento metodológico, assim
resumiu tal movimento Wollmann (2016, p. 6):
Noutra abordagem sobre Kelsen e seus postulados,
no início dos anos 80, Warat sintetiza três aspectos
que contrariam a postura jurídica da época: a) o saber
jurídico, ou sentido comum teórico dos juristas deve
ser visto como instância de significação jurídica
das normas ou códigos regulados das associações
significativas que a partir das palavras da lei se pode
efetuar; b) o saber é que empresta às palavras da
lei os elementos heterogêneos de significação para
que possa erigir-se em fatores determinantes das
condições e vida social as quais estamos submetidos
e, c) “o postulado da pureza metodológica não pode
ser sustentado, na medida que propõem uma retórica
separação entre produção das significações jurídicas
e o conhecimento científico das mesmas.”
Desta maneira, verifica-se a contribuição metodológica de Warat ao
campo do conhecimento como sendo, sobretudo, o rompimento com modelos
pré-definidos ou paradigmáticos, demonstrando a existência de outras “vias”
para realização de pesquisas e de busca de conhecimentos.
3.2 CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS
Em relação às contribuições epistemológicas, partindo do fato de que
o conhecimento “[...] não pode ser apreendido como um bloco monolítico,
sem disputas e tensões internas” (SOUZA-LIMA; MACIEL-LIMA, 2016, p.
117), verifica-se que a linha marcante da obra em questão reside na quebra de
paradigmas utilizados para a sua busca e disseminação, voltando-se o autor para
utilização de elementos diversos daqueles propalados por positivistas e outros
filósofos dogmáticos, tais como a subjetividade e a “carnavalização”.
A inovação parte do período em que começou a lecionar no Brasil –
início da década de 70 – onde havia forte influência do dogmatismo e de um
regime de exceção sem qualquer notícia de modificação.
Para Warat, a ciência jurídica:
[...] como discurso que determina um espaço de poder,
e sempre obscura, repleta de segredos e silêncios,
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construtiva de múltiplos efeitos mágicos e fortes
mecanismos de ritualização, que contribuem para
a ocultação e clausura das técnicas de manutenção
social. (WARAT, 1995, p. 57)
É sob esse cenário que, como um iconoclasta, começou a propor
modificações na forma com que se ensinava o direito. Neste particular, ao fazer
referência ao novo cenário e às modificações propostas pelo filósofo Abreu afirma:
[...] Essa trilogia tinha em comum uma proposta
de renovação da linguagem do Direito. Rompeu
com a forma de pensamento clássica, que mostrava
o Direito como sendo contínuo e homogêneo, para
uma forma de apresentação que destacava o valor
do descontínuo, o ambivalente e o incerto; o poético
como fuga do pensamento alienado; o barroco
como forma de expressão do encontro do novo com
a instância do jurídico; uma exaltação do poder da
metáfora. (ABREU, 2003, p. 9-10)
O primeiro traço característico é a busca pela sensibilização do operador
tanto no tratamento da informação quanto em sua disseminação, aduzindo ser
necessário que a utilização do afeto e da dialética entre os envolvidos, seja entre
dominantes e dominados, entre professores e alunos ou entre operadores que
estejam mediando um debate de ideias em um “campo” democrático.
Defende o autor, em sua obra, que o citado “campo democrático” –
com o qual estabelece um paralelo com a personagem de “Dona Flor” – seja a
ciência jurídica, que deve estender o debate entre duas correntes de pensamento:
o dogmático/positivista (entendido como o marido Teodoro) e o jusnaturalismo/
subjetivo (entendido como o marido/espírito Vadinho).
Assim, ao estabelecer uma linguagem dialética, o autor postula a
utilização da subjetividade jurídica, sempre visando tornar mais pessoal a relação
entre professores e alunos e operadores jurídicos, no caso de tal temática, desde
que essa se dê pela utilização de uma didática afetiva, ou seja, com a integração
do “eu” no processo de ensino e conhecimento.
Em relação ao trabalho com a informação, destoa dos pensadores
tradicionais no que tange à busca constante pela “inovação” e na aceitação
da complexidade das informações e dos elementos que devem constituir
o conhecimento e o ensino deste. O primeiro, referente a inovação, já foi
exaustivamente tratado no presente capítulo. No que diz respeito a complexidade,
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a sua contribuição epistemológica reside na defesa da aceitação de outras fontes,
que não às tradicionais, para busca e produção do conhecimento.
Desta forma, nesse cenário – referente à defesa da complexidade – é
que o professor e filósofo apresenta a “carnavalização” como meio para tornar
a disseminação do conhecimento mais aceitável àqueles que pretendiam utilizálo e aos que se dispusessem a recebê-lo.
Para tanto, visando a busca de uma dialética afetiva – conforme já
descrito –com a inclusão de outras fontes na busca da formação e transmissão
do conhecimento, mister afastar-se do regramento imposto pelo positivismo
dogmático proposto, por exemplo, pela “Teoria Pura do Direito” de Hans
Kelsen (2014).
Desta maneira, propunha que outras ciências e outras fontes fossem
consideradas como inspiradoras e influenciadoras, citando a literatura e
a arte por exemplo, pois, através destas, seria possível a subjetivação do
conhecimento, mediante a fuga de temas já definidos e intocáveis, visando
avanço em discussões travadas e a propositura de novas, elidindo a ideia de um
senso comum e propondo a interdisciplinaridade de temas e matérias de estudo.
Assim, o filósofo e jurista defende o fato de que o pesquisador não deve
buscar a neutralidade científica na obtenção da informação e na transmissão do
conhecimento, mas sim dotar e carregar suas ideias de amor, sensualidade, beleza,
tudo com o intuito de demonstrar a proximidade da ciência com o seu receptor.
De outro bordo, ainda que anuncie e defenda o afastamento da
neutralidade científica, isso não significa que o operador deva se render a uma
ideologia, mas sim procurar passar o sentimento a uma informação com vistas
a dotá-la de compreensão por quem a está recebendo.
Souza-Lima e Maciel-Lima ao tratarem do tema, traduzem o real
significado da ideia de contribuição epistemológica de Warat, na medida em
que afirmam:
Com propósitos de relativizar a força desta ideologia
da pureza, a contribuição de Warat (2002) está
associada à necessidade de fundar um campo jurídico
que leve em conta os processos de contaminação,
pois uma epistemologia crítica precisa estar atenta
às múltiplas expressões do fenômeno jurídico, não
apenas às normas positivadas. (SOUZA-LIMA;
MACIEL-LIMA, 2014, p. 336)
Desta maneira, para Warat, referente a sua contribuição epistemológica,
seria necessário ao operador buscar os “contornos”, ou seja, entendimentos
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que não estivessem no centro do tema tratado, mas sim que servissem de alicerce
e influência para formação da ideia, considerando a existência e a ocorrência
das “múltiplas expressões do fenômeno jurídico”.
Tal entendimento reflete o que se verifica em toda obra “A ciência
jurídica e seus dois maridos”, qual seja: a ideia de ruptura e superação dos limites
impostos pela dogmática (a qual compara ao casamento) como castradora,
devendo a nova lógica atuar como “profanadora”.
Em verdade, o que o autor propõe é a quebra de paradigmas, o abandono
de fórmulas prontas na obtenção e difusão do conhecimento pois, em um ambiente
democrático, não há autoridades e nem verdades incontestáveis, não há hierarquia
de temas, pois todos resultam de lugares vazios ou inexistência de centros.
Ao tratar do tema, Rocha diz:
O conceito de Carnavalização, que aparece em Bakthin
(autor russo) em um primeiro escrito, na perspectiva
waratiana, sugere que para se pensar o Direito é
preciso uma linguagem carnavalizada, sem um lugar
único, ou ponto certo, constituindo basicamente uma
polifonia de sentidos. Trata-se de uma linguagem que
não possui um centro, configurando-se em um lugar
onde todos podem falar. (ROCHA, 2012, p. 8)
Em suma, a “carnavalização” pretendida não se resumiria ao Estado
de Direito ou ao império das leis, como positivadas, pois, no pensamento do
professor e jurista, não há autoridades incontestáveis, nem normas absolutas,
o que resulta nas mais variadas formas de interpretação, produzindo espaços
vazios de poder, de onde surgiria, através de uma didática afetiva e democrática,
novas formas de interpretação dos paradigmas.
Mas tais contribuições também enfrentaram críticas, não só pelo
período em que foram desenvolvidas (tendo em vista se tratar de período em
que imperava um regime de exceção), mas também por serem consideradas
como reducionistas, posto que focadas em rebater o positivismo Kelseniano, o
que limitou tais contribuições ao ideal de negá-lo.
Ocorre, entretanto, que tais críticas não ecoaram o suficiente para
desestabilizar a teoria de Warat, mas sim serviram para reforçar seus limites e
seus contornos, como contribuição para a epistemologia. Nesse sentido, SouzaLima e Maciel-Lima afirmam:
[...] A superação poderia estar associada à necessidade
de construir uma episteme que leve em conta e não
158

A DIVERSIDADE DA PESQUISA JURÍDICA: QUEM DISSE QUE O DIREITO NÃO FALA COM ESTRANHOS?

rompa com a metafísica, reforçando necessidade de
construir o conhecimento como se fosse um exercício
contínuo de tecer junto, não dissociar; identificar e
explicitar o lugar da metafísica (utopia), não escondêla ou negá-la de forma mecanicista. (SOUZA-LIMA;
MACIEL-LIMA, 2014, p. 341)
Ultrapassadas as críticas, é importante destacar que a pretensão de
Warat foi a propositura de uma forma democrática de se produzir e obter o
conhecimento. A pretensão do autor era que não se evitasse a “contaminação”
do conhecimento e dos temas envolvidos na discussão, com intuito de aproximar
o operador e o receptor do entendimento que se estivesse transmitindo.
Procurou, também, inovar na forma com que o ensino jurídico era
discutido no País, visto que vislumbrou a transformação da sala de aula em uma
espécie de sala de jogos, de onde o professor deixaria de ocupar sua posição
hierárquica para ensinar e aprender com o aluno, rompendo com a antiga e
paradigmática tradição de hierarquização do ensino.
Desta feita, o presente capítulo procurou abordar a contribuição
epistemológica de Warat na busca do conhecimento, o qual teve como principais
características a tentativa de ruptura com as práticas adotadas até então, além
da necessidade de “popularização” do conhecimento – o que foi denominado
de “carnavalização” – e a subjetivação da informação, com a observação
e consideração de outras fontes (como a arte e a leitura), além de se utilizar
da afetividade como forma de didática, tudo com o objetivo de aproximar o
operador e o receptor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referida pesquisa procurou analisar as contribuições epistemológicas e
metodológicas da obra “A ciência jurídica e seus dois maridos”, escrita por Luís
Alberto Warat, onde aborda as formas de produzir e disseminar o conhecimento
de forma mais abrangente e acessível.
Analisaram-se as inovações apresentadas pelo autor, em seu estudo,
quando abordou os temas citados, mediante a utilização de metáforas combinadas
com o paralelismo à obra de Jorge Amado, “Dona Flor e seus dois maridos”,
onde procurou estabelecer uma comparação entre a função e a descrição de
cada personagem com o tema ora estudado.
O presente capítulo procurou apresentar uma breve síntese da obra
em questão, visando situar e nortear o leitor acerca dos temas tratados para,
posteriormente, analisar as inovações metodológicas e epistemológicas
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do livro abordado, com intuito de verificar em que medida se deram – se de fato
ocorreram – tais inovações.
Assim, a abordagem teve início pelo viés metodológico, de onde se
avalia a importância atribuída por Warat à função da linguagem e das metáforas
para atingir o objetivo da aproximação destas com o operador, visando, com isso,
equiparar professor e aluno, tudo em um ambiente democrático de aprendizado.
Em relação ao aspecto epistemológico, foi possível verificar que a sua
pretensão foi tornar mais o abrangente possível tais conhecimentos, posto que o
autor não ficou preso a uma perspectiva positivista ou dogmática; ao contrário,
procurou a ruptura dos conceitos pré-definidos, utilizando uma didática mais
“afetiva” e subjetiva, inclusive, pela difusão do conceito da “carnavalização”
desta informação, não desconsiderando outras fontes como forma de formação
e transmissão do conhecimento obtido.
Destarte, a pesquisa também teve como aspectos outros estudos em
que se analisou, além da presente obra, outras da lavra do citado autor, com a
perspectiva de apurar e responder às perguntas propostas neste capítulo.
Feitas tais análises, a conclusão a que se chega é a de que houve
contribuição metodológica e epistemológica da obra para o conhecimento
jurídico, na medida em que se verifica a necessidade de abordagem mais
simples, objetiva e democrática do ensino jurídico.
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