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Resumo: No século XX, três concepções de Direito ocuparam papel central no âmbito da cultura 
jurídica ocidental: o jusnaturalismo, o normativismo positivista e o realismo. O positivismo normativista 
difundiu-se amplamente no Brasil, sendo a teoria kenseniana, aqui assimilada em bases formalistas e 
coloniais, base para a formulação da Teoria Tridimensional do Direito por Miguel Reale. Tendo em 
vista esse panorama teórico como ponto de partida para a compreensão das dinâmicas atuais de 
produção de decisões pelas instituições jurídicas e do papel de seus julgadores, em particular pelo 
Supremo Tribunal Federal, a presente proposta de pesquisa tem por objetivo perceber os 
fundamentos teóricos-argumentativos, derivados do fluxo dialético entre teoria do Direito e a 
prática jurídica, através da análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, veiculadas pelos 
informativos de jurisprudência, na área do Direito Constitucional, dos anos de 2017 e 2018. 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

O direito brasileiro passou por vários momentos, consolidando teorias que até 

hoje refletem na construção do mundo jurídico, o que impõe a reflexão teórica e 

prática de aplicação do direito nos mais diversos âmbitos e pelos diversos atores 

sociais, e preponderantemente, pelos juristas no desempenho da atividade 

jurisdicional. 

A formação da cultura jurídica brasileira se insere nas bases constitutivas do 

direito ocidental que, atravessada pela herança colonial europeia e pelos efeitos de 

colonialidade do saber, do poder e do ser (QUIJANO, 2005), torna complexa 

qualquer tentativa de compreensão da articulação entre política, teoria e prática, 

porém essencial quando se propõe a observar o fenômeno jurídico. 

Segundo Manuel Atienza (2013,p. 22-30), no século XX, três concepções de 

Direito ocuparam papel central no âmbito da cultura jurídica ocidental: o 

jusnaturalismo, o normativismo positivista e o realismo.  

O jusnaturalismo se afigurou como uma corrente jurisfilosófica de 

fundamentação do direito justo que remonta às representações da ordem legal de 

origem divina, passando pelos sofistas, estóicos, padres da igreja, escolásticos, 



racionalistas dos séculos XVII e XVIII, culminando com a filosofia do direito natural 

do século XX. 

Thomas Hobbes procurou conceituar o direito natural concebendo-o como "a 

liberdade que cada homem tem de usar livremente o próprio poder para a 

conservação da vida e, portanto, para fazer tudo aquilo que o juízo e a razão 

considerem como os meios idôneos para a consecução desse fim".  Direito natural 

nasce a partir do momento que surge a ideia de “Homem”, aparece, portanto, para 

regular a vida humana em sociedade.  

Para Locke a lei natural seria uma regra eterna para todos, sendo evidente e 

inteligível para todas as criaturas racionais. A lei natural, portanto, iguala-se à lei da 

razão. Para ele o homem deveria ser capaz de elaborar a partir dos princípios da 

razão um corpo de doutrina moral que seria seguramente a lei natural e ensinaria 

todos os deveres da vida, ou ainda formular o enunciado integral da lei da natureza.  

Para Thomas Hobbes e Locke, o jusnaturalismo estaria acima de todas as 

normas, está na moral, na ética, no juízo de valor que cada um atribui ao fato, na 

cultura, no senso comum, nos princípios, em tudo aquilo que não é palpável, em 

tudo que é abstrato, e na razão humana.  

O positivismo normativista difundiu-se amplamente na teoria do Direito do 

século XX, cujos principais expoentes foram Kelsen e Hart. Kelsen fundou sua teoria 

numa análise estrutural do Direito, refutando a possibilidade de formulação de um 

discurso racional sobre valores e sobre a justificação de decisões jurídicas sendo, 

pois, antagônica ao enfoque argumentativo. Hart, apesar de trazer uma visão 

argumentativa do direito, separa-se dela pela sua pretensão em elaborar uma teoria 

descritiva e geral do Direito (ATIENZA, p. 22-29). 

Com especial influência no direito ocidental e brasileiro, Hans Kelsen com a 

Teoria Pura do Direito, negou o jusnaturalismo e nos trouxe outra concepção do 

direito, que tem por principal objetivo estabelecê-lo como ciência autônoma, 

independente de outras áreas do conhecimento. 

Esta teoria se pretende pura porque assume como postulado metodológico 

fundamental de não fazer quaisquer considerações que não sejam estritamente 

jurídicas, nem tomar nada como objeto de estudo senão as normas jurídicas. Esta 

afirmação tem como objetivo distinguir o direito da moral, justiça e demais ciências, 

como a sociologia jurídica. Estuda só o direito, somente as normas jurídicas, não se 



preocupa com outros fatores, constituindo-se em base para o desenvolvimento do 

positivismo jurídico. 

As citadas orientações teóricas fundaram a construção do direito brasileiro em 

suas múltiplas influências. Em especial, a teoria “Teoria Tridimensional de Miguel 

Reale é bastante referida por vários juristas brasileiros no âmbito doutrinário e 

também na prática judiciária, através de citações em petições, recursos e agravos. 

(Cf. ARESP 1275195/RJ).  

Na mencionada teoria, Miguel Reale defende a Tridimensionalidade do direito, 

subdividindo-o em “fato, valor e norma” e, com tal formulação, “torna-se, 

indiscutivelmente, o mais importante expoente da cultura jusfilosófica brasileira” 

(WOLKMER, 2003, p.110). 

Em Fundamentos do Direito (1940), Miguel Reale apresenta os elementos 

básicos da sua filosofia jurídica, isto é, nessa obra começa a ser concebida a 

concepção tridimensional da experiência jurídica. A norma deve ser interpretada e 

compreendida em função dos fatos que a  condicionam, dos valores que a guiam, 

desse modo, o Direito é ao mesmo tempo norma e situação normatizada, existente 

para além de seus enlaces formais (WOLKMER, 2003, p. 186). Com tal proposição, 

o autor parece buscar a superação dos elementos limitantes presentes na teoria 

kelseniana. 

Ora, a questão aqui suscitada superação ou não do positivismo. Será que 

permanecemos nele, ou superamos? Será que Hans Kelsen é positivista de fato, 

ou ele estava além do seu tempo e nos concebeu o tridimensionalísmo anterior a 

Reale? Ou será, que Miguel Reale prevalece no positivismo, ou ele superou?  

A História nos fornece dados emblemáticos, teorias que ao longo do tempo 

são colocadas como superadas. O fato, o valor e a norma pode estar presente na 

teoria de Hans Kelsen e na Teoria de Miguel Reale sendo que ambos buscam a 

concretude de um direito justo e aplicação das normas de forma eficaz, analisando 

de diferentemente o fato, o valor e a norma, mas classificadas nas suas teorias, 

do primeiro mais tímida, do segundo mais aprofundada, questão essa que será 

explanada nesse projeto de pesquisa. 

Outra análise, que será um fator importante para essa pesquisa é a busca 

de novas teorias para atualidade, uma teoria que se adeque aos dias atuais, aos 

julgados nos tribunais, com base no que estamos utilizando atualmente e se esta 

suprindo a necessidades no mundo jurídico. Pois, quando a história perde o 



significado e o direito passa a não ter mais credibilidade para sociedade é hora de 

rever e buscar novos conceitos. Essa ideia fica clara nas palavra de Wolkmer:  

Na medida em que a historiografia tradicional (liberal-burguesa) passa a ser 
mera disciplina de justificação da ordem legal imperante e da acumulação 
de conhecimentos para a chamada “cultura superior”, sem fins úteis para 
com a realidade, a História do Direito perde sua significação e entra em 
constante descrédito, constituindo-se num campo do saber de pouca 
utilidade, acabando, seus pressupostos, por sucumbir numa crise de 
eficácia. As profundas mudanças epistemológicas nas ciências humanas, os 
novos interesses, a insurgência de conflitos sociais e as recentes 
transformações por que vêm passando as formas de vida contemporânea 
determinam uma renovação metodológica nos estudos históricos das 
instituições jurídicas e políticas. Desta feita, urge redefinir, na historicidade 
da crise, os novos marcos teóricos metodológicos que possibilitam alcançar 
novo paradigma, envolvendo modalidades alternativas de interpretação, 
pesquisa e investigação histórica (2003, p.17). 

Além de Kelsen e Reale, outros teóricos têm buscado novas concepções 

acerca do direito, a exemplo de Ronald Dworkin, Robert Alexy. Distanciando-se da 

trilha do positivismo, os referidos autores, chamados constitucionalistas ou pós-

positivistas, veriam o Direito com certo objetivismo valorativo, para além de uma 

realidade dada e de produto de uma vontade/autoridade, mas como “prática social 

que incorpora uma pretensão de correção ou de justificação” (ATIENZA, p. 32). 

Nessa concepção, diferente das demais há um espaço para a argumentação e 

justificação do Direito, num enfoque pragmático, e para a integração dos 

componentes moral e político, sem que eles se confundam entre si  (ATIENZA, p. 

32). 

Alexy faz uma análise de conceitos fundamentais e uma investigação 

aprofundada das normas. A dimensão analítica trata da consideração sistemático-

conceitual do direito válido, estendendo-se desde a análise de conceitos 

fundamentais, passando pela construção jurídica, até a investigação da estrutura do 

sistema e da fundamentação das normas (ALEXY, 1997, p. 30). 

Ora, a questão aqui suscitada superação ou não do positivismo. Será que 

permanecemos nele, ou superamos? Será que Hans Kelsen é positivista de fato, 

ou ele estava além do seu tempo e nos concebeu o tridimensionalísmo anterior a 

Reale? Ou será, que Miguel Reale prevalece no positivismo, ou ele superou?  

A História nos fornece dados emblemáticos, teorias que ao longo do tempo 

são colocadas como superadas. O fato, o valor e a norma pode estar presente na 

teoria de Hans Kelsen e na Teoria de Miguel Reale sendo que ambos buscam a 

concretude de um direito justo e aplicação das normas de forma eficaz, analisando 



de diferentemente o fato, o valor e a norma, mas classificadas nas suas teorias, 

do primeiro mais tímida, do segundo mais aprofundada, questão essa que será 

explanada nesse projeto de pesquisa. 

Outra análise, que será um fator importante para essa pesquisa é a busca 

de novas teorias para atualidade, uma teoria que se adeque aos dias atuais, aos 

julgados nos tribunais, com base no que estamos utilizando atualmente e se esta 

suprindo a necessidades no mundo jurídico. Pois, quando a história perde o 

significado e o direito passa a não ter mais credibilidade para sociedade é hora de 

rever e buscar novos conceitos. Essa ideia é trazida por Wolkmer: 

Na medida em que a historiografia tradicional (liberal-burguesa) passa a ser 
mera disciplina de justificação da ordem legal imperante e da acumulação 
de conhecimentos para a chamada “cultura superior”, sem fins úteis para 
com a realidade, a História do Direito perde sua significação e entra em 
constante descrédito, constituindo-se num campo do saber de pouca 
utilidade, acabando, seus pressupostos, por sucumbir numa crise de 
eficácia. As profundas mudanças epistemológicas nas ciências humanas, os 
novos interesses, a insurgência de conflitos sociais e as recentes 
transformações por que vêm passando as formas de vida contemporânea 
determinam uma renovação metodológica nos estudos históricos das 
instituições jurídicas e políticas. Desta feita, urge redefinir, na historicidade 
da crise, os novos marcos teóricos metodológicos que possibilitam alcançar 
novo paradigma, envolvendo modalidades alternativas de interpretação, 
pesquisa e investigação histórica (2003, p.17). 

 

Tendo em vista tal panorama teórico, presente proposta de pesquisa busca, 

partindo do campo da Teoria do Direito, em especial com a Teoria da 

Argumentação, em articulação necessária com a História do Direito e das 

instituições jurídicas, observar o trânsito entre teoria do Direito e a prática jurídica 

explorar e testar instrumentos indicativos de teorias de base e argumentos que 

fundamentam as decisões do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Direito 

Constitucional. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

A presente proposta de pesquisa tem por objetivo compreender os fundamentos 

teóricos-argumentativos, fruto do fluxo dialético entre teoria do Direito e a prática 

jurídica, através da análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, veiculados 

pelos informativos de jurisprudência, na área do Direito Constitucional, dos anos 

de 2017 e 2018. 



 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar as principais concepções de Direito que influenciam 

teoricamente do direito brasileiro no campo da teoria do Direito 

 Articular concepções de Direito e seus eventuais efeitos na prática 

jurídica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na área de Direito 

Constitucional. 

 Testar o modelo de identificação de argumentos e critérios de 

justificação propostos por Atienza (2017) em sua Teoria da 

Argumentação. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais alta instância do Poder Judiciário 

brasileiro, guardião da Constituição, conforme definido no art. 102 da Constituição 

da República. Considerando o caráter analítico da vigente Constituição Federal de 

1988, quase todos os ramos do Direito são elevados como matéria constitucional, 

sendo amplo o espectro de decisões proferidas.  

Apenas no âmbito das ações de controle concentrado (ADI, ADC, ADPF e ADO), 

nos anos de 2000 a 2018 o Tribunal acumulou um total de 3.174 decisões finais 

(Estatística STF, 2018), numericamente representativo, considerando tratar-se de 

questões constitucionais, em regra, via excepcional, considerando a dificuldade de 

acesso a tais instâncias da maior parte da população brasileira.  

Do ponto de vista qualitativo, cada decisão do STF é de alto impacto social, 

sobretudo quando versa sobre temas em discussão na agenda pública, como é o 

caso dos relativos aos direitos fundamentais, a exemplo de discussões como o 

Ensino religioso nas escolas públicas (ADI 4.439), constitucionalidade das cotas 

para negros (ADC 41), união homoafetiva (ADI nº 4277 e ADPF nº 132), entre 

outras. 

O presente projeto busca a forma de aplicação das normas, qual a teoria 

adotada e se essa teoria prevalece nos dias atuais, tentando tornar visível o 

mecanismo de produção das decisões judiciais, da aplicação da lei no caso 



concreto, considerando o impacto e importância das decisões do Supremo Tribunal 

Federal, no campo do Direito Constitucional. 

Importa perceber o paradigma teórico que prevalece nas decisões dos 

ministros do STF, seus critérios de julgamento (teorias argumentativas utilizadas) e a 

fidelidade ao paradigma teórico, pois o exercício de pesquisa proposto se traduz em 

mecanismo de controle público, de viés acadêmico, das decisões judiciais de alto 

impacto social e político. 

A tentativa de se traçar um mapa do modo que as decisões são feitas do STF 

abre a possibilidade de novas sondagens, a exemplo da observação da interferência 

do aspecto político na mudança de curso das decisões dos ministros, mudanças de 

entendimento, que permite explorar teorias que prevalecem através da prática, e se 

as mesmas atendem às necessidades dos fins sociais do Direito. 

Para redefinir a história e alcançar novos paradigmas buscaremos investigar a 

atuação do STF nos dias atuais. O guardião da constituição será o ponto de partida 

principal desta pesquisa, onde será observada sua atuação atualmente, quais as 

heranças históricas e bases teóricas se apresentam através das fundamentações de 

suas decisões. 

Desse modo, a proposta de pesquisa contribui para a construção do 

conhecimento do Direito, com produtos sociais e acadêmicos relevantes. 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

A proposta de pesquisa busca a reflexão teórica de base empírica, tendo por 

base um estudo exploratório que busca identificar teorias e enunciados 

argumentativos que fundam as decisões no âmbito do Direito Constitucional do 

Supremo Tribunal Federal destacadas pelos informativos relativamente recentes de 

jurisprudência dos anos de 2017-2018. 

A pesquisa proposta é de tipo qualitativo exploratório, que busca identificar a 

partir da prática dos julgadores nos tribunais superiores o fundamento teórico e 

argumentativo das decisões proferidas no âmbito dos tribunais superiores. 

A pesquisa tem por base o levantamento bibliográfico inicial que viabilize o 

aprofundamento das diferentes concepções acerca do direito, e forneça bases para 

a criação de categorias analíticas coerentes com a influência doutrinária vigente de 

autores clássicos e contemporâneos estudados no campo jurídico. 



A fase de campo consistirá no levantamento inicial de decisões proferidas no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, divulgadas nos informativos de jurisprudência 

publicados nos informativos de jurisprudência relativamente recentes, dos anos de 

2016 e 2017, com a possibilidade de busca do inteiro teor de decisões para fins de 

aprofundamento.  

Num segundo momento, não se exclui a realização de entrevistas com 

ministros e realização de visitas para levantamento de informações acerca dos 

referidos órgãos em seu funcionamento e identificação do discurso institucional. 

Como instrumentos e métodos para a formulação de categorias e análises, tem-se 

por referência os estudos de Manuel Atienza (2013) acerca da avaliação do 

argumento judicial e de contextos argumentativos, especialmente no caso de 

questões controvertidas e casos difíceis. 

Para seleção de amostras, o campo inicial constitui-se no repositório de 

decisões disponível virtualmente no sítio do STF (http://portal.stf.jus.br/)  e 

delimitação de categorias tendo por base as linhas argumentativas utilizadas, 

impacto/visibilidade da decisão, instrumento jurídico de provocação da instância, 

entre outros parâmetros que sejam exigidos pelo próprio objeto da pesquisa. 

Considerando o estudo preliminar realizado e o problema colocado, vislumbra-se 

que a discussão possa se desenvolver, segundo estrutura provisória, de acordo com 

os itens adiante enumerados: 

1. Introdução 

2. Bases da formação do direito brasileiro e de suas instituições: conservadorismo 

político, burocracia e formalismo 

1.1. A formação dos juristas brasileiros 

1.2. STF: sua história e atual importância 

1.3. Reflexos na teoria do direito: entre o positivismo formalista e a sua superação 

1.4. Da teoria à prática do Direito: do que se diz ao que fazemos do direito 

3. A prática jurídica nas decisões do Supremo Tribunal Federal 

3.1. Métodos e técnicas utilizados 

3.2. Categorias de análise 

3.3. Resultados encontrados 

4. Conclusões 

5. Referências 
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