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aPreSentaçãO

O jusfilósofo português Castanheira Neves tem insistido, ao longo de 
sua carreira acadêmica, em alertar os juristas do ocidente sobre os perigos 
de se optar por uma concepção de direito que não reconheça a autonomia 
da questão jurídica frente aos imperativos do poder político e da econo-
mia. Para o autor, o direito possui uma lógica específica, diferente da lógica 
da política e da economia, o que significa dizer que as decisões judiciais 
devem ser tomadas de forma que seu conteúdo seja autônomo em relação 
ao que não é próprio do direito. 

Ao contrário de Luhmann, contudo, Castanheira Neves não defende 
que a lógica específica do direito seja caracterizado apenas pelo binômio 
lícito/ilícito, em contraponto a outros códigos, como belo/feio (campo da 
arte), verdadeiro/falso (ciência) e ter/não ter (economia). Na verdade, o ele-
mento que constituiria o direito como direito não seria nem uma mera fa-
ticidade – por exemplo, a vontade de uma autoridade soberana – nem uma 
função ou modo de funcionamento específico – por exemplo, a conciliação 
dos interesses diversos dos grupos ou a otimização dos recursos da socieda-
de. O elemento específico do campo jurídico teria caráter axiológico, já que 
o que diferencia o direito de outras ordens (como a política, a economia e 
a ciência) é que este assume os valores e compromissos materiais que foram 
construídos e sedimentados pela civilização ocidental ao longo de séculos. 

A visão axiológica do direito defendida por Castanheira Neves, con-
tudo, não é nem a única que existe, nem necessariamente a que angariou 
mais adeptos ao longo da história. O autor, então, traça um panorama das 
teorias mais relevantes sobre o sentido de direito para demonstrar que ape-
nas uma concepção axiológica, autônoma e com foco para o caso concreto 
é capaz de proteger o bem jurídico mais relevante: a dignidade.

Os questionamentos sobre “o que é direito?”, “para que ele serve?” 
“pra quem ele serve?” foram respondidos de formas radicalmente diferentes 
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ao longo da história: para muitos, direito seria sinônimo de justiça. Para 
outros, instrumento de opressão. Mas quem tem razão? O que é e para que 
serve realmente o direito? 

Meu propósito nesse livro não é encontrar uma resposta objetivamente 
correta para essas perguntas, até porque essa resposta não existe. Partirei, na 
verdade, do pressuposto de que a dignidade humana é um bem que deve 
ser protegido, para, daí, buscar uma concepção de direito que tenha a capacidade 
de resguardar esse bem. 

Agora, posso justificar a assunção desse pressuposto por diversas vias. 
Pela via altruísta, diria que o reconhecimento e a sensibilização com a dor 
do Outro é o motivo para me preocupar com a defesa da dignidade. Pela 
via da moralidade kantiana, argumentaria que cada ser humano é um fim 
em si mesmo e é nosso dever agir de modo condizente com esse princípio. 
Pela via egoísta, ponderaria que, se não defendesse com unhas e dentes a 
dignidade de todos, um dia poderia ser eu a cair na posição de indignidade. 
Poderia, ainda, encontrar motivos religiosos, cármicos ou qualquer outra 
coisa metafísica, mas a verdade é que escolhi esse pressuposto porque fui 
culturalmente ensinada a apreciá-lo e a considerá-lo como valor inerente à 
condição humana. 

É verdade que desde o primeiro semestre da graduação consegui com-
preender, racionalmente, que a dignidade não é um “direito natural do 
homem”, já que a natureza e o céu não nos dão de “mão beijada” nenhum 
direito. Mas, se a dignidade não é um direito naturalmente dado, ainda 
assim me parece que é um dos melhores conceitos que a humanidade já criou, e 
ninguém nunca me deu boas razões contra essa tese. Por outro lado, acho 
que uma razão suficientemente boa para eu continuar defendendo o ideal 
de dignidade é simplesmente porque, na dúvida, eu prefiro ficar com a 
opção que não causará danos irreversíveis. Ora, se um dia algo ou alguém 
conseguir provar que toda a ideia de dignidade humana é uma grande 
falácia maliciosa, ainda haverá tempo para a sociedade reverter a situação 
e começar a adotar princípios diferentes. Agora, se fosse o contrário, se 
optássemos por não agir conforme o ideal de dignidade humana e um dia 
alguém provasse que estávamos errados, não conseguiríamos ressuscitar os 
mortos e apagar as cicatrizes dos feridos. Por isso, repito: na dúvida, fico 
com a hipótese que apresenta menos consequências problemáticas visíveis 
para a história (mas a verdade é que eu não tenho dúvidas; fiz toda essa 
justificação apenas para entretenimento filosófico).

De todo modo, para encontrar um sentido para o direito que resguarde a 
dignidade humana, serão expostos, ainda nesta introdução, o panorama geral 
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das possíveis concepções de direito sugerido por Castanheira Neves para que 
o leitor possa visualizar com mais facilidade as alternativas existentes. 

Depois, irei enfrentar, logo no primeiro capítulo, o foco central do 
problema, sugerindo uma união entre as concepções de Castanheira Neves 
e Habermas para fortalecer o sentido ético do direito, resguardando a auto-
nomia do jurídico perante o poder e a economia.

No segundo capítulo, irei expandir o problema, transpondo-o da es-
cala nacional para a global. Qual concepção de direito e qual noção de de-
mocracia seriam necessárias para que fosse viável uma justiça global? Aqui, 
utilizo novamente como base as teorias de Castanheira Neves e Habermas.

Para finalizar, analiso o fenômeno do dumping social, que consiste no 
rebaixamento dos direitos trabalhistas de um país em virtude da concor-
rência para sediar empresas multinacionais. Tal fenômeno é mais um caso 
prático que convoca a autonomia do direito, mas, nesse caso, já diante do 
capitalismo globalizado. 

Agora, retornando ao começo, irei finalmente traçar o mapa dos pos-
síveis sentidos do direito que Castanheira Neves concebeu. O autor parte 
de uma divisão das teorias em três blocos: normativismo, funcionalismo e 
jurisprudencialismo. 

As concepções normativistas de direito são aquelas que dão prioridade 
para a “norma”. Dizer que a “norma é o prius” significa dizer: que, onto-
logicamente, o direito é tão somente um sistema de normas; que a ciência 
jurídica se dedicaria fundamentalmente ao estudo dos componentes do 
ordenamento (normas legais, costumeiras ou jurisprudenciais), da sua es-
trutura (construída ou deduzida de modo sistemático ou lógico-analítico) 
e das suas falhas (suas contradições e lacunas); e que a decisão judicial seria 
simplesmente a aplicação em concreto destas normas abstratamente previs-
tas no sistema. 

Nos modelos normativistas, a racionalidade do direito seria teórica, 
fosse teórico-dogmática (também chamada de positivista-normativista), fos-
se analítica, cabendo ainda uma subdivisão dentro deste gênero: “normati-
vismo material” e “normativismo formal”. Na primeira espécie, o direito 
assume determinados valores, princípios e normas que são considerados 
“essencialmente jurídicos” por serem parte da natureza das coisas ou por 
serem inerentes à condição antropológica. As concepções jusnaturalistas 
são um exemplo de normativismo material. Na segunda espécie, contudo, 
a noção de direito é “depurada” de compromissos éticos, políticos, econô-
micos, sociais, etc. O direito é aquilo que a autoridade soberana diz que é, 
e não o que deveria ser para estar em conformidade com nossos desejos de 
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moralidade e justiça. As Escolas da Exegese e da Jurisprudência dos Con-
ceitos podem ser encaixadas dentro deste paradigma.

Já as concepções funcionalistas seriam aquelas cujo foco seria coloca-
do nos valores ou fins externos ao sistema jurídico. Nesse caso, o direito 
não seria meramente um “sistema de normas”. O direito seria um siste-
ma de normas direcionadas para a concretização de objetivos políticos, 
sociais, culturais, etc. Para as concepções funcionalistas, “o jurídico não 
é o fim, mas um especial posto ao serviço da realização de vários fins”. 
A ciência jurídica seria, nesse caso, convocada para encontrar e justifi-
car os objetivos do direito, enquanto que a decisão judicial buscaria a 
maneira mais eficiente de se concretizar tais objetivos. Por exemplo, na 
Jurisprudência dos Interesses de Heck, o legislador teria o papel de “esco-
lher” qual dos interesses em conflito iria preponderar (trabalhador versus 
patrão; meio ambiente versus agronegócio; contribuinte versus fisco, etc.), 
e tanto a ciência jurídica, quanto a atividade jurisdicional buscariam re-
constituir essa “escolha”. 

 Nos modelos funcionalistas, a racionalidade é a funcional ou finalís-
tico-instrumental, seguindo a lógica da causa-efeito ou meio-fim. O funcio-
nalismo se subdividiria, na visão de Castanheira Neves, em quatro espécies: 
i) funcionalismo axiológico-político e político-social; ii) instrumentalismo 
tecnológico ou engenharia social; iii) funcionalismo sistêmico e iv) instru-
mentalismo político. Para o contexto atual brasileiro, destaca-se a última 
vertente, que concebe a autoridade judicial como um juiz político, convo-
cando-o a fazer um uso alternativo do direito para concretizar uma opção 
político-ideológica orientada para um objetivo de emancipação social. 

Por fim, restariam as concepções jurisprudencialistas, paradigma ado-
tado pelo próprio Castanheira Neves e por muitos filósofos contemporâ-
neos ligados à tradição do common law. O ponto de partida do jurispruden-
cialismo (sua prioridade ou seu foco) não é mais nem a norma, nem os seus 
objetivos externos (éticos, sociais, políticos etc.) O priusdo jurisprudencia-
lismo é duplo: de um lado, o caso que representa um problema a ser resolvi-
do; do outro lado, os princípios que irão ser mobilizados para fundamentar 
a solução dada para o problema. 

O direito seria, assim, uma categoria de validade, ou seja, um meio 
de se resolver determinados problemas concretos de forma intersubjetiva-
mente válida. Nesse caso, a ciência jurídica teria como função principal 
compreender os elementos que compõem (ou que devem compor) a deci-
são judicial válida, visto que a racionalidade utilizada seria a “prática” e a 
estrutura do pensamento seria problemático-dialético-argumentativa. 
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Estas concepções ainda partilhariam uma intenção axiológico-norma-
tiva1, que deveria ser afirmada na decisão realizada pelo juiz para resolver 
o problema do caso concreto. A categoria do jurisprudencialismo compor-
taria cinco espécies – i) o casuísmo; ii) a hermenêutica jurídica; iii) o prag-
matismo prático normativo; iv) o judicaticismo decisório; v) o sistemático-
-problemático e dialético judicaticismo – que, por sua vez, comportariam 
mais diversos subtipos. 

Isso ocorre porque algumas vertentes jurisprudencialistas têm pressu-
postos epistemológicos radicalmente diversos entre si, pulverizando a ca-
tegorização. Dworkin, por exemplo, parte de uma base construtivista para 
concluir que o sistema jurídico oferece uma resposta correta para o problema. 
Já Perelman, que tem uma base epistemológica mais ligada ao relativismo, 
não acredita na existência de uma resposta correta. Para o autor, a decisão ju-
dicial válida (justa) é aquela que, considerando a argumentação das partes, 
os elementos do sistema jurídico e os valores comunitários, escolhe, dentre 
as respostas possíveis, a solução mais plausível para o caso. 

De todo modo, o elemento que une tantas vertentes sob a mesma de-
nominação de “jurisprudencialismo” é a relevância que se atribui à função 
criativa do juiz. Ora, seria essencialmente no âmbito judicial, e não no 
legislativo, que o direito realizaria a sua razão de existir: resolver proble-
mas reais, que estão acontecendo naquele momento, e cuja singularidade 
demanda uma resposta, que seja singularmente adequada também. 

Como já foi mencionado, Castanheira Neves considera que apenas 
uma concepção jurisprudencialista do direito seria capaz de resguardar a 
autonomia da normatividade jurídica e, assim, resguardar seu sentido éti-
co. No capítulo a seguir, irei explicar os motivos que levam o autor a fazer 
tal conclusão, apontar as insuficiências da sua resposta e sugerir uma forma 
de completá-las. 

1 Nesse ponto, nos parece impróprio colocar as vertentes do realismo e dos critical legal studiescomo 
espécies do jurisprudencialismo, já que estas não assumem, em regra, que existem valores e compromis-
sos materiais assumidos pelo direito. De todo modo, o próprio Castanheira Neves coloca uma ressalva 
ao enquadrar estas vertentes dentro do paradigma jurisprudencialista, alertando que há dimensões fun-
cionalísticas-sociológicas em ambas. NEVES, Castanheira. Metodologia Jurídica. Coimbra: Coimbra 
editora, 1993, p. 292. 


