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nota do edItor

Atualmente, o estudo do Direito está passando por profunda 
revolução. Irrigados por contribuições da Filosofia, da Hermenêuti-
ca, das Teorias da Argumentação Jurídica e por tantos outros ramos 
do saber, os seus conceitos e dogmas tradicionais passam por revi-
sões, releituras e redimensionamentos, dando à ciência jurídica um 
nível de complexidade e de profundidade até então inéditos.

Não obstante toda essa revolução, não é exagero dizer que, in-
felizmente, ela ainda está distante do cotidiano de grande parte dos 
operadores do Direito, que insiste em manter uma estrutura jurídica 
anacrônica e em descompasso com as discussões contemporâneas e 
mesmo com os problemas que os circundam, pois o instrumental 
de que se valem já não mais atende às demandas vividas nos dias 
de hoje.  

As causas dessa dissonância podem ser várias. Mas, certamente, 
uma delas pode ser apontada: a necessidade de se ampliar meios 
de acessos a essas informações e a essas discussões, retirando-as dos 
muros das universidades e as espargindo sobre esse mundo da vida, 
criando uma interlocução mais próxima e efetiva entre o que se 
pensa e o que se faz. 

É exatamente pensando nessa proposta de divulgar essas ideias 
que a Arraes Editores lança a coleção Professor Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz.

O objetivo dessa coleção é a publicação de artigos e de ensaios 
que transitem por diversos ramos da pesquisa acadêmica, passando 
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pela dogmática jurídica, pela Filosofia do Direito, pela Hermenêu-
tica Jurídica, pelas Teorias da Argumentação, pelas Teorias do Esta-
do, dentre outros, e que tragam contribuição direta para a análise, 
reflexão e aprofundamento de um olhar crítico dessas estruturas 
jurídicas. A intenção é trazer a público aqueles trabalhos que, nor-
malmente, ficariam apenas restritos aos debates acadêmicos, com 
um círculo reduzido de leitores, para difundi-lo, democratizando o 
saber e divulgando essas novas ideias. 

É importante dizer que esse projeto está diretamente relaciona-
do aos fins da própria Arraes Editores. Desde o seu primeiro mo-
mento, sempre esteve comprometida com a produção acadêmica de 
qualidade, priorizando a publicação de trabalhos que efetivamente 
contribuam para a revolução do pensamento, para a análise crítica 
dos institutos jurídicos e que proponham mudanças no modo de se 
fazer o ensino, a pesquisa e a prática forense, buscando inserir nesse 
contexto o que de mais moderno está sendo trabalhado por aqueles 
que se dedicam ao estudo sério e aprofundado desse tema. 

E, diante de tudo isso, não haveria nome melhor para bati-
zar essa coleção do que o do Professor Álvaro Ricardo de Souza 
Cruz, cuja escolha não foi aleatória. Certamente, na atualidade, ele 
é um dos mais emblemáticos representantes do constitucionalismo 
contemporâneo. Com uma capacidade de análise multidisciplinar, 
alia um profundo conhecimento jurídico, consolidado em anos de 
estudos, de docência superior, de pesquisa e de prática forense como 
Procurador da República, com um conhecimento variado e diversi-
ficado de Filosofia, de Teorias da Argumentação e de Hermenêutica. 
E, ao se somar a tudo isso, uma disciplina e rigor científico invejá-
veis, ter-se-ão as credenciais que justificam o nome dado à coleção.

Para a Arraes Editores é motivo de honra poder contar com 
o Professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz como um dos seus 
membros do seu Conselho Editorial, e, sobretudo, poder ter a sua 
chancela nesta coleção. Com seu conhecimento, rigor e experiência 
acadêmica, certamente nos auxiliará sobremaneira na escolha dos 
textos que possam enriquecer, cada vez mais, a pesquisa, o ensino e 
a prática jurídicas, ainda tão carentes daquela verdadeira revolução.

O EDITOR
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“A lei, diz o juiz enquanto olha por sobre seu nariz,
falando claro e mais severamente,

a lei é o que eu disse antes a vocês,
a lei é como vocês sabem eu suponho,

a lei é apenas, deixem-me explicar isto uma vez mais,
a lei é a lei.”

(W.H. AUDEN)
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Ao Dimitri, pelo tempo que dividimos.
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prefÁcIo

No final dos anos oitenta do século passado, a filosofia do di-
reito no Brasil se renovou significativamente. O impacto foi como 
uma lufada de ar em uma estufa, na medida em que arejar a reflexão 
sobre o direito era mais do que necessário. O vento da Constitui-
ção republicana de 1988 provocou tanto abertura política quanto 
jurídica, e o saber sobre o direito deixou de ser aquele lugar quente, 
cômodo, protegido pelo artifício de teorias que vedavam qualquer 
oxigenação. Pois bem, a autora, Katya Kozicki, professora de Teo-
ria do Direito e Direitos Humanos nos Programas de Graduação 
e Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e, também, pesqui-
sadora do CNPq, pertence a essa geração que experimentou a pas-
sagem da estufa para o arejamento. O deslocamento para a ilha de 
Santa Catarina em 1989 e, posteriormente, no ano 2000, para outra 
ilha – nela, a Inglaterra e, particularmente, Londres – fez diferença. 
Entretanto, o conhecimento insular encontrou em terra os ares do 
Paraná, particularmente de Curitiba, e não por acaso esse encontro 
foi a diferença que fez “toda diferença”. 

O livro que agora se oferece ao leitor é essa rajada de ar na 
teoria do direito, a começar pela escolha de um autor como Herbert 
Hart e o seu positivismo, que a autora chamou de ligth. Ainda que 
se trate de um jurista da tradição do common law, sua reflexão so-
bre o direito areja a compreensão positivista acerca deste, na medida 
em que nos desloca das significações sintáticas e semânticas para 
a significação pragmática dos seus enunciados. Sob a premissa de 
que o direito se constitui a partir da união entre regras primárias e 
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secundárias, e, dentre estas, a regra de reconhecimento como parâ-
metro de pertencimento ao sistema, Hart sublinha a noção de regra 
ao mesmo tempo que acusa a sua insuficiência em face de situa-
ções para as quais não há regra aplicável. Diante desse fato, assume 
o autor a abertura do sistema de regras em razão da sua textura 
aberta ou, dito de outro modo, da sua indeterminação de sentido, 
ressaltando também a importância do aplicador/intérprete/juiz no 
momento da aplicação do direito. O aplicador/intérprete/juiz deixa 
de ser mero observador (externo) e passa a compreender e aplicar o 
direito a partir de um ponto de vista interno. 

Parte das discussões sobre Hart neste livro resultam da pesquisa 
da autora iniciada na sua dissertação de mestrado, defendida em 
1993, sob o título: H.L.A. Hart: A hermenêutica como via de acesso 
para uma significação interdisciplinar do direito. Entretanto, outros 
sopros bateram nestas paragens e outros autores e temas deram con-
tinuidade ao processo de arejamento do direito. Sucessor e crítico de 
Herbert Hart em Oxford, Ronald Dworkin é trazido pela autora em 
face da sua compreensão hermenêutica e crítica do direito. Ainda 
que sua apropriação no livro se concentre mais na questão da apli-
cação do direito, tal autor se compromete com um projeto político 
liberal, no qual os direitos são verdadeiros trunfos que possuímos 
diante do que pode ser muito perigoso em tempos e sociedades com-
plexas: o poder politico e o poder econômico exacerbados. 

A pesquisa da autora nos anos 90, finalizada no Centro de Es-
tudos para Democracia da Universidade de Westminster, novamente 
discute Hart e Dworkin e, criticamente, agrega à discussão sobre a 
aplicação do direito e aos autores a questão da política democrática e 
da justiça. Assim, parte deste livro é também tributária da sua tese de 
doutorado intitulada Conflito e estabilização: comprometendo a apli-
cação do Direito com a democracia nas sociedades contemporâneas.

Hoje parece comum haver trabalhos jurídicos que citam autores 
como Hart, Dworkin e Derrida. O cuidado que devemos ter é justa-
mente perceber quando esses estudos são, de fato, uma lufada de ar 
em nossa estufa de conhecimento sobre o direito ou se, ao contrário, 
mal ou nada compreendidos, incrementam o bolor acadêmico. Eis 
mais uma razão para lermos o livro de Katya Kozicki, cujas primeiras 
incursões na filosofia e na teoria do direito se deram pela leitura do 
Levando os Direitos a Sério, de Ronald Dworkin, no verão de 1989, 
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passando por Hart, Kelsen, Nino e – não sem estar atenta à filosofia 
política – a autores como Leffort, Habermas, Mouffe e Derrida. 

Como a própria autora sinaliza, Hart e Dworkin são juristas 
sofisticados, mas os ventos que produzem são insuficientes para 
um direito pensado a partir da justiça, que, para ela, significa um 
compromisso forte com a desconstrução (do próprio direito) e com 
uma democracia radical. Daí sua ousadia e sofisticação ao afirmar 
que, mais do que levar os direitos a sério, é preciso levar a justiça 
a sério e, nesse sentido, perceber que esta transcende os limites do 
ordenamento jurídico tal como ele é construído. Para tanto, a autora 
se contamina das discussões do filósofo Jacques Derrida sobre a 
justiça, da democracia radical de Chantal Mouffe, como também da 
leitura que delas faz o professor da Cardozo School of Law, Michel 
Rosenfeld. A partir daí, então, discute não só a aplicação do direito, 
mas a responsabilidade judicial.

Neste momento em que tudo excede, a justiça e a sua possibili-
dade, pois além de qualquer limite que possa o direito significar, re-
pito a passagem (citada neste livro) de Jacques Derrida quando este 
afirma: “o direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo e 
é justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável, ela exige que 
calculemos o incalculável; e as experiências aporéticas são experiên-
cias tão improváveis quanto necessárias da justiça, isto é, momentos 
em que a decisão entre o justo e o injusto não é jamais garantida por 
uma regra”. Talvez aqui não seja somente o caso de outros novos 
ares, mas sim de um ventilador que se recusa a parar.  

Convido todos a experimentarem esta aventura do vento in-
cessante sobre o rosto e a sensação única que ela produz: não sem 
algum incômodo, não sem algum risco de se resfriar, mas com o 
prazer incondicional do ar rarefeito a renovar nossa compreensão 
do direito e o nosso compromisso com a justiça.

Curitiba, março de 2012

VERA KARAM DE CHUEIRI
Professora dos programas de Graduação e Pós-graduação em 

Direito da UFPR. Coordenadora do núcleo de constitucionalismo 
e democracia do PPGD/UFPR.




