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RESUMO DO PROJETO DE PESQUISA:
O projeto de pesquisa “A Fundamentação Funcionalista do Direito”, vinculado ao Programa de
Pós-Graduação em Direito da UFPa e devidamente cadastrado na Pró-reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPESP) desta mesma instituição, possui como escopo primário discutir os modelos de
fundamentação dos bens ou fins primários do direito, em especial, a dignidade humana. Parte-se, nesse
sentido, de uma definição finalística, do tipo funcional, do direito, a qual possui seu locus classicus em
Aristóteles, mas encontra, em Putnam, por exemplo, uma defesa contemporânea. O finalismo consiste na
tese de que o direito só pode ser devidamente compreendido a partir dos seus fins, a saber, e.g., justiça,
bem comum, liberdade, dignidade humana, entre outros. Tal modelo de justificação do direito, conquanto
haja sido, aparentemente, superado durante o século XX em virtude do domínio do modelo formalista ou
do positivismo jurídico, passa a ser, novamente, adotado pela maioria das teorias do direito neste início de
século, sob o nome de “direito como razões para ações” (ver, por exemplo, o clássico “A Moralidade da
Liberdade” de Joseph Raz). Não obstante, há diversas espécies de finalismo, sendo o funcionalismo uma
delas. A ideia orientadora do funcionalismo é que alguns conceitos e, especial, os de artefatos, como, e.g.,
o direito, classificam as coisas pelo que fazem. Nesse sentido, a fim de compreender o direito, mister se
faz compreender o direito a partir da sua função. A adequada compreensão da função do direito depende
de como os seus bens ou fins primários são constituídos. Em inteira consonância com as tentativas
não-contratualistas de John Finnis e Martha Nussbaum, de propor uma lista de bens ou fins primários a
serem, necessariamente, buscados pelo direito, este projeto de pesquisa irá discutir a hipótese de uma
construção holística – no campo da filosofia da linguagem – e cognitivista – no campo da ética – de tais
bens ou fins primários. O ponto de partida de tal empreendido é, diferente de tais autores, o conceito de
“agir social” (Aristóteles e Hegel), a partir do qual do direito poderá ser compreendido de forma funcional,
mas sem deixar de pressupor a historicidade e linguisticidade como características fundamentais. A
construção deste conceito de agir social, o qual pretende ser uma superação do conceito de liberdade
reflexiva, predominante no pensamento moderno, pressupõe um intenso diálogo e análise de diversas
teorias finalísticas e, outrossim, funcionalistas do direito no âmbito nacional e internacional. O resultado
esperado do projeto é a apresentação de uma fundamentação mais consistente dos bens ou fins primários
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do direito (e.g., liberdade, igualdade, vida etc.) a partir de um conceito aristotélico de dignidade humana, a
qual possui, em contraponto às teses dominantes, uma abertura maior para o constante aperfeiçoamento
dos fins do direito com base nas práticas sociais dos sujeitos envolvidos, sem cair em um relativismo.

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:
O quebra-cabeça dworkiniano acerca do direito justo

1. ÁREA:
Ciências Sociais Aplicadas

2. PALAVRAS-CHAVE:
Dworkin; Direito; Justiça; Moral; Integridade.

3. OBJETIVOS:
Objetivo Geral
Analisar as implicações da tese “lex injusta non este lex”, defendida por Dworkin em “Justiça para Ouriços,
para a sua teoria do direito como integridade.  
Objetivos específicos

1.	Explicar o projeto final dworkiniano de resgate de uma teoria dos valores para a filosofia do direito. 
2.	Analisar as possíveis diferenças e contradições entre as obras “O Império do Direito” e “Justiça para
Ouriço” de Ronald Dworkin.
3.	Definir em que medida Dworkin pode ser considerado um jusnaturalista. 
4.	Analisar a relação entre hermenêutica/interpretativismo e jusnaturalismo. 
5.	Esclarecer o conceito de prática social e o problema valorativo da intencionalidade na teoria do direito
como integridade.  


4. JUSTIFICATIVA:
O século XX é marcado por uma concentração da filosofia do direito na análise dos meios do direito ou
fatos sociais, i.e. as diversas práticas jurídicas. A maioria dos livros de filosofia do direito, hoje, inicia com
questionamentos acerca de como a prática jurídica de que “neste ano, o Congresso Nacional aprovou
determinada lei” pode se vincular a uma assertiva ou proposição jurídica do tipo “os servidores públicos
não estão obrigados a se aposentarem com setenta anos de idade”. Poucos autores partem do
pressuposto de que o direito possui fins (propósitos, valores, bens ou objetivos) e de que qualquer teoria
do direito adequada precisa lidar também com a questão de como os fins do direito influenciam na
constituição do seu conteúdo, i.e., de direitos subjetivos, obrigações etc. Teoria ou visão do direito,
portanto, consiste no estudo de como o conteúdo do direito, i.e., obrigações, direitos, poderes e sujeições,
é constituído ou determinado. Assim, trata-se de uma explicação (1) de quais aspectos de diversos fatos
básicos são os determinantes do conteúdo do direito, e (2) como estes determinantes, em conjunto, fazem
com que as diferentes obrigações, poderes, pretensões jurídicas etc. são o que são.   
Ao lado de autores, como Gustav Radbruch, Robert Alexy e Carlos Santiago Nino, o norte-americano
Ronald Dworkin é uma das poucas exceções a essa regra, na medida em que sua preocupação, no campo
da filosofia do direito, não é primordialmente a de esclarecer os aspectos contingentes do prática do
direito, mas, sim, de como o direito pode ser justificado a partir da sua função ou finalidade. Nesse sentido,
sem dúvida, o modelo dworkiniano do direito, ou o conceito interpretativo de direito, é a alternativa à visão
ortodoxa do fenômeno jurídico mais discutida e relevante no campo da filosofia do direito no século XX. 
	Não obstante, em que pese a relevância das teses de Dworkin, a sua teoria, em geral, parece ser
má-compreendida tanto por aqueles que o adotam como referencial teórico para resolução de casos
específicos, como por boa parte dos seus críticos. Isto se dá pela tendência em tomar as suas
discordâncias com relação a outras teorias de forma superficial. Por exemplo, Dworkin não discorda que o
conteúdo do direito moderno é formado, sobretudo, por uma linguagem de pretensões, obrigações,
permissões, poderes, sujeições e imunidades e que tal conteúdo depende, em parte, de circunstâncias
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institucionais. Outrossim, Dworkin não sustenta que os princípios possuem natureza lógica diferente das
regras, mas, sim, que é necessário pensar em um modelo para o direito que explique também princípios
ou valores.  Não é este o seu ponto de discordância. A sua discordância é mais fundamental.
Em seu pequeno capítulo do seu livro “Justiça para Ouriços”, intitulado “Law”, Ronald Dworkin afirma que o
quebra-cabeça da lei maligna (evil law) tem tido um proeminente espaço em seminários de teoria do direito
não obstante o fato de que tal tema não possui quase qualquer importância prática. Na sua visão, o
quebra-cabeça se restringe, primariamente, a casos em que os juízes se vem em uma situação que
precisam decidir se não aplicam a lei porque ela é injusta, ou se não a aplicam porque não se trata de
direito. De modo que há um consenso no sentido de que tais leis não deveriam ser aplicadas, como, por
exemplo, no caso de uma lei que obriga as pessoas a denunciarem escravos em fuga ou uma lei que retira
a condição de sujeito de direito de uma parcela da população, Dworkin propõe que esse problema clássico
da jurisprudence é semelhante a uma mera discussão linguística. Por conseguinte, Dworkin se
compromete, com essa posição, com a tese jusnaturalista “lex injusta non est lex”, o que parece ser uma
correta consequência da tua teoria do direito como integridade e, consequente, da não separação entre
direito e moral. O presente projeto busca analisar, de maneira sistemática, a questão acerca do direito
injusto na obra de Dworkin, a fim de determinar se há coerência entre o sistema construído em seu livro “O
Império do Direito” e na citada obra “Justiça para Ouriços”.
	Considere os dois exemplos abaixo. 
	Duas mulheres foram levadas à presença de um rei, chamado Salomão, a fim de que o mesmo decidisse
a sua contenda. Uma delas narrou que as duas moravam na mesma casa e tiveram, cada uma, um filho.
Após três dias do seu parto, o filho da segunda mulher veio a falecer e esta, ao longo da noite, teria
trocado os bebês, deixando com a primeira mulher apenas o corpo da criança morta. As duas, portanto,
reivindicam o filho vivo. O Rei Salomão, então, disse: “Trazei uma espada. Dividi em duas partes o menino
vivo e dai a metade a uma, e metade a outra.” Porém, após proferir sua sentença, uma das mulheres
disse: “Ah, meu Senhor! Dai-lhe o menino vivo, e de modo algum o matais.” O Rei, então, após este fato,
disse para dar o menino vivo a esta mulher, a primeira, pois ela é a mãe da criança.      
	Outro célebre julgamento do Rei Salomão se deu no caso do desafio feito pela Rainha de Sabá. O desafio
consistia em ser capaz de discernir entre várias flores perfeitas e belas na aparência, quais as verdadeiras
(as naturais) e quais as falsas (as artificiais) de longe e sem tocar em nenhuma delas. Para solucionar este
problema, o Rei contou com as abelhas, especialistas consagradas na arte de identificação das
verdadeiras flores. Assim, Salomão conseguiu identificar as verdadeiras flores observando em quais flores
as abelhas pousavam, i.e. as abelham pousaram apenas nas flores verdadeiras, rejeitando, por
conseguinte, as falsas. O rei Salomão conseguiu, portanto, identificar as verdadeiras flores de longe e sem
tocá-las.   
	Trata-se, sem dúvida, de dois julgamentos e, portanto, alguém poderia afirmar que a atividade
desenvolvida pelo rei Salomão em ambos os casos foi a mesma: assim como ele partiu da natureza da
abelha, i.e. sua capacidade de identificar as flores naturais, para concluir quais flores eram as verdadeiras,
o mesmo foi feito com relação ao direito das mulheres, a saber, o rei partiu da natureza humana para
concluir quem era a verdadeira detentora do direito sobre a criança viva. Ou seja, em todo caso, o rei
Salomão estava buscando a verdade.  
	Dworkin, contudo, não concorda com essa visão. Embora o rei estivesse buscando a verdade em ambos
os casos, trata-se de duas espécies de verdade. No caso das abelhas, trata-se de uma espécie de
investigação científica, na qual as categorias ou conceitos empregados são do tipo natural ou científico.
Neste caso, a conclusão do rei Salomão independe do objetivo da prática social em questão. No caso das
mulheres, o julgamento emprega categorias ou conceitos interpretativos – ou hermenêuticos, os quais
necessariamente obrigam a intérprete a empregar ou postular uma finalidade no momento da
compreensão ou da justificação. Diferente do caso das abelhas, rei Salomão, ao solucionar o conflito
social entre as duas mulheres, está em meio a um processo interpretativo, a dizer, uma prática social com
uma determinada finalidade. Pode-se afirmar, destarte, que o caso das abelhas envolve fatos naturais,
enquanto o caso das mulheres compreende fatos morais ou normativos. Nas palavras do autor:
It may help to look beyond law to other enterprises in which participant extend a discipline into the future by
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re-examining its part. This process is in fact characteristic of the general activity we call interpretation,
which has a large place in literary criticism, history, philosophy and many other activities. (Dworkin, 1982, p.
166 confirmar página!) 
Podemos dizer que, na interpretação, os objetivos de justificação e os objetivos intrínsecos se fundem. Os
intérpretes elaboram ou simplesmente já têm certos pressupostos acerca dessas finalidades e dos valores
que as apoiam; esses pressupostos, embora muitas vezes não sejam nem formulados nem admitidos,
determinam quais proposições interpretativas eles aceitam e quais eles rejeitam. (Dworkin, 2014, p. 234).  
	Dessa forma, pode-se afirmar que o direito, naturalmente, sempre envolve as seguintes características:
(a) O seu conteúdo, direitos, obrigações, poderes etc., é formado por um ato de ligação ou união entre dois
fatos: de um lado, as práticas jurídicas e , de outro, as assertivas ou proposições que afirmam direitos,
obrigações ou poderes. No caso do rei Salomão, a título de exemplo, tratar-se-ia da ligação ou união entre
a prática jurídica da sua decisão e, também, a instituição da família e a proposição jurídica que afirma o
direito da verdadeira mãe à sua prole, constituindo, assim, o direito da primeira mulher à criança viva.  
(b) O ato de unir ou ligar os dois fatos por meio de conceitos morais ou valores é justamente o que
diferencia o juízo interpretativo do juízo científico. Como foi dito, a justificação, no campo dos conceitos
interpretativos, pressupõe a finalidade. Dessa forma, este ato é sempre axiológico, na medida em que a
ligação que constitui o direito é sempre feita a partir de conceitos morais ou de uma cadeia de valores, tais
como, o valor da família, da democracia, da liberdade, da igualdade etc. 
(c) Por fim, o processo interpretativo é um processo de atribuição de sentido a um conjunto de práticas. O
conceito de direito mais adequado será aquele que possibilite uma melhor compreensão da nossa forma
de vida na medida em que construa uma explicação conformadora de todas as práticas jurídicas e
proposições jurídicas com base em valores compartilhados pela comunidade política. A justificação por
meio de conceitos interpretativos é, portanto, sempre holística. 
	Em termos de tradição ou de classificações no âmbito da teoria do direito, Dworkin, em seu artigo “Natural
Law Revisited”, se qualifica como um jusnaturalista a partir da dicotomia entre positivismo jurídico e
jusnaturalismo:
Everyone likes categories, and legal philosophers like them very much. So we spend a good deal of time,
not all of it profitably, labeling ourselves and the theories we defend. On label, however, is particularly
dreaded: non one wants to be called a natural lawyer. Natural law insists that what the law is depends in
some way on what the law should be. (…) In the past several years, I have tried to defend a theory about
how judges should decide cases that some critics (though not all) say is a natural law theory and should be
rejected for that reason. I have of course mad the pious and familiar objection to this charge, that it is better
to look at theories than labels. But since labels are so much a part of our common intellectual life it is
almost as silly to flee as to hurl them. If the crude description of natural law I just gave is correct, that any
theory which makes the content of law sometimes depend on the correct answer to some moral question is
a natural law theory, then I am guilty of natural law. (Dworkin, 1982, p. 165).  
	Nesse sentido, caso o jusnaturalismo pressuponha o conceito interpretativo ou hermenêutico de direito,
Dworkin pode ser considerado um jusnaturalista, conforme citação acima. Para tanto, mister se faz
diferenciar entre o jusnaturalismo no âmbito da discussão acerca do que é o direito e o jusnaturalismo do
que é a justiça ou o bem comum, i.e., jusnaturalismo na teoria do direito (natural law in jurisprudence) e
jusnaturalismo na política (natural law in politics). Neste estudo, a pergunta envolve apenas a primeira
perspectiva, mas é provável que Dworkin não possa ser considerado jusnaturalista no campo da política.   
 	Não obstante, comentado o trabalho acima citado, Mark Murphy (2006, p. 25–26) afirma:
One might be surprised that I fail to consider Dworkin’s views here, since Dworkin expresses at least a
limited willingness to describe himself as an advocate of natural law theory (Dworkin, 1982, p. 165). But it is
hard to square the notion of Dworkin as natural law theorist with Dworkin’s limited theoretical ambitions –
that is, to provide an account simply of our practice of law: “General theories of law, for us, are general
interpretations of our own legal practice” (Dworkin, 1986, p. 410). A parochial natural law theory is no
natural law theory at all.     
	Há diversos teses que possibilitam posicionar e compreender o debate contemporâneo entre positivismo
jurídico e não-positivismo jurídico ou jusnaturalismo. Dentre elas, podemos destacar os seguintes
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argumentos: (a) Não há leis naturais de índole normativa, ou seja, standards absolutamente válidos para a
determinação de direito e deveres; (b) não há um procedimento racional para justificar regras e ideais
morais acerca de direitos e deveres e da justiça de instituições sociais; (c) o mero fato de que um sistema
jurídico é eficaz ou vigente em certa sociedade constitui uma razão para considerá-lo moralmente
justificado; (d) as normas jurídicas podem ser distinguidas de outras normas sociais; (e) os sistemas
jurídicos são autossuficientes para proporcionar respostas unívocas para qualquer caso; (f) o direito é
formado apenas por leis; (g) o direito só inclui standards que são reconhecidos por agentes estatais pelo
fato de terem sido originado de certa fonte fática, independentemente do seu conteúdo; (h) o sistema
jurídico vigente em certa sociedade pode ser identificado tomando só em consideração fatos empíricos,
como, por exemplo, o reconhecimento judicial de suas regras e sem assumir nenhuma posição ou fazem
nenhuma consideração acerca do valor ou da justiça de suas prescrições. Tomando em consideração
acima estipulada dos fins de uma teoria do direito, o objeto desta análise se concentra neste último
argumento.
Neste projeto, destarte, a discussão será em torna da pergunta “o que é o direito?”, ignorando questões
mais vinculadas à filosofia filosofia política, por exemplo, qual tipo de liberalismo defende Dworkin. Dessa
forma, não se pretende esgotar a complexidade da teoria de Dworkin. A tarefa, aqui, é mais singela.
Procurar-se-á simplesmente esclarecer o modelo dworkiniano de direito da melhor forma possível, i.e.,
como um modelo alternativo à compreensão ortodoxa das práticas jurídicas.
	O objeto formal é o caráter normativo da justificação de direitos, i.e., a linguagem normativa e, por
conseguinte, a tese da separação entre direito e moral, mais especificamente, no que concerne à tese das
fontes sociais. A hipótese é que Dworkin busca compatibilizar, por meio de uma concepção de prática
social intencional, duas ideias aparentemente contraditórias, a saber, (a) direito, o qual pertente a uma
comunidade política específica; e (b) moralidade, a qual consiste em um conjunto de standards com força
cogente para todos.   

5. MATERIAIS E MÉTODOS:
Além do que foi exposto, o principal método que será empregado para a realização da pesquisa será o
dedutivo e dialético. O método dedutivo será empregado no sentido de que o presente estudo parte de
uma possível melhor interpretação do direito e da política a partir da retomada dos valores pela teoria do
direito como integridade de Ronald Dworkin. O método dialético corresponde por uma contraposição da
teoria de Dworkin com relação a outras teorias jusnaturalistas e positivistas. 
A pesquisa bibliográfica primária e secundária, bem como artigos nacionais e estrangeiros serão as
principais fontes de dados para o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa pretende analisar de maneira
criteriosa os livros “O Império do Direito” e “Justiça para Ouriços”.  
O projeto também prevê a publicação de pelo menos dois artigos científicos, sendo um deles individual e o
outro em parceria com o professor orientador. Além disso, está prevista a participação em eventos
nacionais e internacionais, na medida em que favorecerá a pesquisa por meio do diálogo com demais
discentes e professores sobre o tema.
 Em agosto, o professor orientador irá ministrar curso sobre “O Império do Direito” de Dworkin, o qual será
atividade obrigatória para o bolsista selecionado. 

6. ATIVIDADES PROGRAMADAS:
6.1 - Levantamento das fontes 
Primárias
  Levantamentos dos livros e artigos publicados por Dworkin sobre o tema

6.2 - Levantamento das fontes secundárias
  Levantamento de livros e artigos secundários sobre o tema

6.3 - Leitura do livro “O Império do Direito”
  Análise do livro "O Império do Direito" de Dworkin
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6.4 - Apontar principais elementos da tese do direito como integridade
  Apontar principais elementos da tese do direito como integridade

6.5 - Elaboração do relatório parcial
  Elaboração do relatório parcial

6.6 - Levantamento de objeções.
  Levantamento de objeções.

6.7 - Leitura do livro “Justiça para Ouriços”
  Leitura do livro “Justiça para Ouriços” de Dworkin

6.8 - Submissão de artigo em coautoria
  Submissão de artigo em coautoria

6.9 - Apontar a complementariedade e paradoxos entre os dois livros
  Apontar a complementariedade e paradoxos entre os dois livros "Império do Direito" e "Justiça para
ouriços"

6.10 - Apresentação do trabalho em conferência 
  Apresentação do trabalho em conferência 

6.11 - Submissão de artigo
  Submissão de artigo

6.12 - Elaboração do relatório final
  Elaboração do relatório final

7. CRONOGRAMA:

ATIVIDADES
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento das fontes 
Primárias

X

Levantamento das fontes secundárias X X X X
Leitura do livro “O Império do Direito” X X X X
Apontar principais elementos da tese do direito como
integridade

X X X X

Elaboração do relatório parcial X X X X
Levantamento de objeções. X X
Leitura do livro “Justiça para Ouriços” X X X X
Submissão de artigo em coautoria X
Apontar a complementariedade e paradoxos entre os dois
livros

X X X

Apresentação do trabalho em conferência X X X X
Submissão de artigo X
Elaboração do relatório final X X
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