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I. Identificação do projeto. 
 
 
 

1. Título do projeto de pesquisa: “A Fundamentação Funcionalista do 

Direito”. 

2. 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 
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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 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. 

 

3. Nome do orientador: Saulo Monteiro Martinho de Matos. 

4. Titulação do Orientador: Doutor. 

5. Faculdade: Faculdade de Direito. 

6. Instituto: Instituto de Ciências Jurídicas. 

7. Laboratório:  

8. Título do Plano de Trabalho: “O quebra-cabeça dworkiniano acerca do 

direito justo”. 

9. Nome do bolsista: Nilton Carlos Noronha Ferreira. 

10. Tipo de Bolsa: PIBIC CNPQ/UFPA. 
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II. Introdução. 
 

Ao erigir questionamentos e reflexões acerca do que consistiria o 

direito justo, invariavelmente, remete-se à questão teórica clássica “O que é 

direito”, de modo que a determinação de uma pretensa resposta indica o 

conceito considerado adequado para lidar com as várias argumentações que 

fundamentam as diversas práticas jurídicas, bem como em qual direção se 

concentra a análise filosófica, no sentido de sobrelevar os meios ou assumir a 

influência dos fins na determinação do conteúdo do direito. 

A construção teórica evidencia momentos vários que seguem em 

sentidos distintos no que diz respeito à estruturação do pensamento, ou ainda, 

à eleição dos principais problemas a serem considerados por toda e qualquer 

teoria que se debruce sobre a questão primordial da fundamentação das 

atividades jurídicas. 

Nesse sentido, a virada metodológica do século XX constitui 

importante marco teórico dentro da produção da ciência jurídica na 

contemporaneidade, de sorte que um empreendimento que busque 

compreender o desenlace das problemáticas derivadas desse contexto passa a 

observar temas como epistemologia jurídica, natureza e conceito de direito, 

bem como as condições de objetividade do conhecimento jurídico, sem que 

isso obste o debate em torno da relação entre direito e moral. 

Indubitavelmente a principal polêmica dessa discussão trata acerca 

da relação entre direito e moral, o que perpassa pela análise da contraposição 

entre os argumentos fundamentais das teorias positivistas e teorias não 

positivistas, sobretudo a partir das novas formulações trazidas por Dworkin. 

Este trabalho pretende abordar o debate Hart-Dworkin, enfatizando 

os contornos fortemente metodológicos que a teoria do direito adquiriu a partir 

do século XX, concentrando-se na questão da teoria da separação entre direito 

e moral, demonstrando a progressão teórica que desemboca desse debate.  

Seguindo a análise, apontar-se-á que as formulações de Dworkin 

exigem que se pense sempre em perspectivas diferentes, de modo a se afastar 
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de questionamentos abstratos acerca do que consiste seguir a lei, haja vista o 

reconhecimento da impossibilidade de se chegar à essência do que é o direito. 

Assim, a produção dworkiniana revisita e reagenda o debate de questões 

clássicas da teoria do direito redirecionando a discussão. 

Isto posto, nota-se que só é possível admitir dimensões do direito, 

de maneira que ao analisar, por exemplo, o dever de seguir a lei, tal análise 

necessariamente deverá ser realizada de forma categorizada. Ao se posicionar 

dessa maneira, a crítica à lei de tabuleiro torna-se indeclinável, pois tais leis 

produzem um resultado que é contrastante e simétrico, o que destoa da idéia 

de justificação que é cara ao conceito de direito em Dworkin. 

Quando se fala de direito em Dworkin, referir-se-á a uma prática 

interpretativa argumentativa que visa a coerência necessária para a integridade 

do próprio direito. Evidencia-se, assim, inclusive, a relação com a moral, pois a 

idéia de justificação das ações pelo direito e a justificação dessas mesmas 

ações pela moral seguiriam o mesmo propósito de justificação. 

Nesse diapasão, para rechaçar quaisquer balbúrdias sobre a 

irremediável conformação subjetiva do direito, Dworkin propõe o argumento 

dos princípios, os quais desempenhariam o papel de padrões de argumentos 

jurídicos que informariam a extensão da justificação e da argumentação. 

Destarte, a partir das delimitações teóricas da discussão aqui 

pretendida, busca-se o aclaramento das proposições dworkinianas e o 

fornecimento de um apanhado necessário para a compreensão do entrave 

gerado em torno da necessidade de se pensar o conteúdo valorativo do direito 

em tempos de supremacia da produção legislativa. 

III. Justificativa. 

O século XX é marcado por uma concentração da filosofia do direito 

na análise dos meios do direito, nos fatos sociais, nas diversas práticas 

jurídicas, fazendo com que sejam exceções teorias que considerem conteúdo 

valorativo na análise e na determinação do que é direito. 
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Tendo em vista que poucos autores partem do pressuposto de que o 

direito possui fins, estabelecer compatibilidade entre uma prática e um valor 

traduz o esforço deste trabalho em esclarecer o modelo dworkiniano enquanto 

um modelo alternativo à compreensão ortodoxa das práticas jurídicas. 

Nesse sentido, compreender da melhor forma possível a tese da 

separação entre direito e moral em Dworkin, o qual parte da concepção de 

prática social intencional, mostra-se de grande valia tanto para a análise do 

caráter normativo da justificação de direitos, quanto para, de um modo geral, 

atinar o panorama do direcionamento trazido pela produção de Ronald Dworkin 

no movimento teórico das últimas décadas.  

 

IV. Objetivos. 

 
1. Explicar o projeto final dworkiniano de resgate de uma teoria dos valores 

para a filosofia do direito. 

2. Definir em que medida Dworkin pode ser considerado um jusnaturalista. 

3. Analisar a relação entre hermenêutica/interpretativismo e jusnaturalismo. 

4.  Esclarecer o conceito de prática social e o problema valorativo da 

intencionalidade na teoria do direito como integridade. 

 

V. Materiais e métodos. 
 

Os materiais utilizados na pesquisa são essencialmente 

bibliográficos, dado o caráter teórico do trabalho de compreender o 

empreendimento jusfilosófico de Dworkin, por isso, foram analisadas as 

seguintes obras: Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 

contemporânea (MACEDO JR., 2013), Conceito e validade do direito (ALEXY, 

2009), Ronald Dworkin (GUEST, 2010), Filosofia do Direito (MORRISON, 

2006), Filosofia do Direito (PALOMBELLA, 2005), Levando os direitos a sério 

(DWORKIN, 2002) e Império do Direito (DWORKIN, 2014).  

Os métodos utilizados foram o método dialético, que corresponde a 

uma contraposição da teoria de Dworkin com relação a outras teorias não 

positivistas e positivistas e o método dedutivo, pois se parte de uma possível 



6 

 

melhor interpretação do direito a partir da retomada dos valores pela teoria do 

direito. 

 

VI. Resultados. 
 

1. A discussão acerca da relação entre direito e moral 
 

Há muito que se debruça sobre a querela em volta da existência ou 

não de uma relação necessária entre direito e moral. Ocorre que este entrave 

consiste no desenlace da própria discussão pela definição do conceito e da 

validade do direito. Nesse sentido, impõe-se a necessidade da análise das 

teses e dos argumentos que surgiram a partir disso. 

Segundo Palombella (2005) a tendência observada na sociedade à 

positivação do direito com vistas a adesão de autonomia com relação a moral, 

nasce no próprio empreendimento jusnaturalista moderno, considerando que a 

afirmação da separação entre direito e a moral não implicaria no declínio da 

função validante da moral, mas indicaria que as condições das estruturas 

jurídicas não seriam de natureza moral. 

 

Desse ponto de vista, a própria evolução “teórica” da filosofia 
continental (que distingue teologia, moral e direito) constitui um 
passo à frente nessa direção, abrindo a questão da relação 
entre as duas “áreas” (direito e moral) para um reconhecimento 
mais moderno (ainda que muitas vezes implícito) da 
ambivalência do direito: presença dos catálogos (indisponíveis) 
de uma metafísica (jusnaturalística) dos direitos ao lado de 
aspectos instrumentais de um direito que é de todo modo 
aceito como estrutura e método de exercício de poder 
(PALOMBELLA, 2005, p.30). 

  

Isto é, o autor sustenta que a separação aludida reconhece a 

distinção entre direito e moral, mas não a exclusão da moralidade imbuída no 

direito. De todo modo, é nas formulações positivistas que se observa uma 

construção mais rigorosa com fulcro na negação da existência da 

necessariedade da relação entre o direito e a moral. 

Alexy (2006) argumenta que a tese da separação se assenta no 

argumento analítico de que não há nenhuma conexão imprescindível 

conceitualmente entre as duas dimensões e no argumento normativo de que o 
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cumprimento do objetivo de uma norma é demonstrado a partir da inclusão ou 

não de elementos morais no conceito de direito. 

Ocorre que há certa fragilidade nessa tese, pois se nos depararmos 

com uma norma jurídica que foi estabelecida em conformidade com o 

ordenamento, que é socialmente eficaz, ou seja, as pessoas a seguem 

hodiernamente, no entanto surja o questionamento se essa norma é ou não 

uma norma justa porque ela fere princípios fundamentais, a resposta 

pressupõe uma relação conceitual entre direito e moral que o positivismo 

desconsidera. 

A solução proposta por Alexy (2005) considera que a avaliação da 

norma pode ser feita em nível individual, ou seja, uma norma só perderia seu 

caráter jurídico quando for extremamente injusta, independentemente do 

caráter do ordenamento ao qual essa norma pertence, ou em nível do 

ordenamento, isto é, que uma norma pertencente a um ordenamento injusto 

perde seu caráter jurídico independentemente se individualmente seja justa ou 

não (ALEXY, 2005, p.77-83)1. 

Ronald Dworkin se insere nesse debate ao se propor demonstrar o 

equívoco das teorias que negam a interconexão entre temas tradicionais e 

questões metodológicas, bem como ao direcionar críticas ao positivismo 

jurídico, especialmente o pensado por H. L. Hart, críticas estas que, não raras 

vezes, se constituem em preocupação da filosofia do direito na 

contemporaneidade nas últimas décadas. 

 

2.  O debate Hart-Dworkin 
 

O que se conhece por debate Hart-Dworkin se iniciou a partir da 

publicação do artigo “O modelo de regras I” por Dworkin, na segunda metade 

 
1 Nesse ponto, o autor está discutindo duas teses, quais seja a tese da irradiação e a tese do 
colapso questionando o argumento segundo o qual a avaliação da justiça da norma poderia ser 
feito apenas relacionada a normas consideradas individualmente, elevando o debate ao nível 
do ordenamento jurídico e ponderando as conseqüências para o mesmo em face do 
reconhecimento da injustiça de normas individualizadas. A conclusão poderia ser colocada da 
seguinte forma: a injustiça de um sistema seria posto em termos da injustiça de uma norma 
individualizada quando aplicada, de modo que a injustiça de uma norma não implicaria na 
injustiça do sistema como um todo e vice-versa. 
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do século XX, o qual fora incluído na obra “Levando os direitos a sério”, em que 

inúmeras críticas ao positivismo jurídico foram postas. 

Em um dos primeiros parágrafos de O modelo de regras I o autor 

explicita certa inquietação com a fragilidade que persiste em torno da questão 

do que é o direito ou o dever jurídico e o quanto isso é problemático quando 

tais instrumentos são utilizados para autorizar e justificar punições. 

De acordo com Dworkin (2002), o pensamento positivista pode ser 

estruturado em algumas proposições. A primeira proposição versa sobre o 

conceito de direito enquanto um conjunto de regras e sobre o teste de validade 

que confere o caráter de juridicidade à determinada norma. A segunda 

proposição diz respeito à noção de ordenamento jurídico e de 

discricionariedade nos casos não cobertos ou não cobertos adequadamente 

pelas normas jurídicas existentes no sistema. A terceira proposição é relativa à 

noção de obrigação ou dever jurídico e a correlação disto com a norma jurídica. 

Apesar de Dworkin conferir certo grau de generalidade nessa 

estruturação, ele reconhece que há uma multiplicidade de abordagens entre os 

próprios positivistas. Uma dessas diferenças diz respeito ao teste de validade. 

Para Austin, por exemplo, “temos uma obrigação jurídica se nos encontrarmos 

entre os destinatários de alguma ordem de caráter geral do soberano e se 

corremos o risco de sofrer uma sanção caso não a obedeçamos” (DWORKIN, 

2002, p.29). 

Entretanto, a formulação austiniana não permite distinguir entre uma 

ordem do soberano ou as ordens de um fora-da-lei, de maneira que o 

fundamento da autoridade encerra por se tornar insuficiente para explicar a 

complexidade da realidade fática.  

Desse modo, Dworkin (2002) concentra a sua análise na produção 

de Hart, a qual considera mais sofisticada e complexa que a de Austin. Em 

princípio, em razão da distinção entre regras primárias e regras secundárias, o 

que assinala a diferenciação entre estar compelido a ou ter a obrigação de 

fazer algo.  
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Em conseqüência dessa primeira colocação, é importante ressaltar a 

teoria das fontes do direito. Para Hart “uma regra pode tornar-se obrigatória 

para um grupo de pessoas porque, através de suas práticas, esse grupo aceita 

a regra como um padrão de conduta” (DWORKIN, 2002, p.32) ou “uma regra 

pode tornar-se obrigatória (...) ao ser promulgada de acordo com uma regra 

secundária que estipula que regras assim promulgadas serão obrigatórias” 

(DWORKIN, 2002, p.33), ou seja, a regra é obrigatória porque é aceita ou 

porque é válida. 

Conquanto a regra de reconhecimento assumir papel primordial na 

teoria hartiana, é importante ressaltar que tal regra não segue o mesmo padrão 

das demais regras que são por ela validadas e integradas ao sistema jurídico. 

Trata-se, pois, de certa forma, de uma prática social normativa, não consistindo 

em uma regra escrita ou validada por outra regra. Nesse sentido, Morrison 

(2006) atesta 

Essa regra é diferente de todas as outras regras, e não extrai 
sua validade de nenhuma outra. Até esse ponto, a validade de 
uma regra é interna, ou seja, é gerada no interior do sistema de 
regras. Porém, a regra de reconhecimento ‘não pode ser válida 
nem inválida’. Ao contrário, a existência dessa regra é uma 
questão de fato. O “fato” crucial encontra-se na “prática, por 
parte dos tribunais, das autoridades e das pessoas que não 
ocupam função pública, de identificar a lei por alusão a ela” 
(MORRISON, 2006, p.445). 

 

Dessa forma, nota-se que, de fato, a teoria proposta por Hart se 

sistematiza com maior complexidade em relação a teoria de Austin ao se 

desvencilhar do reducionismo da autoridade e orientar-se para o 

estabelecimento de padrões previamente aceitos pela sociedade. 

A posteriori, Dworkin (2002) anuncia um “ataque geral contra o 

positivismo” (p.35) e esse ataque é concernente aos casos difíceis e a 

utilização de padrões que não são regras. 

O ponto elementar é a distinção entre regras e princípios 

considerados de forma genérica, ou seja, enquanto conjunto de padrões que 

não são regras e o autor o faz a partir de casos concretos. O primeiro é o caso 

Riggs contra Palmer, o qual versava sobre a possibilidade de o neto receber a 

herança de seu avô que fora assassinado por ele com esse objetivo, ocasião 

em que a corte entendeu haver limitações fundamentais fora das regras que 
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informam a impossibilidade de alguém se beneficiar de seus próprios atos 

criminosos. O direito à herança foi negado com base nessa argumentação. 

O segundo é o caso Henningsen contra Bloomfield Motors, este 

versava sobre a limitação da responsabilidade do fabricante de automóveis 

quando houver defeitos, sendo que, contratualmente, a responsabilidade se 

resumiria ao conserto de peças defeituosas. Ocorre que no caso houve um 

acidente e foram causadas inúmeras lesões a inúmeras pessoas, contudo tal 

situação não encontrava respaldo legal. 

Partindo desses casos Dworkin (2002) concluiu, e trata-se de 

proposição conhecida do autor, que a diferença entre regras e princípios é de 

natureza lógica, quanto a orientação dada por essas categorias aos casos 

concretos.  

Assim sendo, uma regra é aplicada à maneira do tudo ou nada, isto 

é, ou a regra é válida ou não é válida e uma regra com enunciado completo 

levaria em conta as possíveis exceções, enquanto que um princípio não segue 

essa lógica, pois não há uma conseqüência automática quando é aplicado a 

um caso, enunciando, assim, uma direção, uma razão, assumindo uma 

dimensão de peso e importância que não podem ser ignorados. 

Tal diferenciação e a apresentação do caso serviram para o 

argumento de que há situações que as regras tornam-se insuficientes e abrem 

aos juízes a possibilidade de lançar mão de fundamentos extralegais e isso, 

rigorosamente, não constituiria arbitrariedade, mas necessidade com vistas a 

resolução dos casos e oferecimento da devida tutela jurisdicional pleiteada.  

E dessa forma o autor indicou, sutilmente, que o conceito de direito 

extrapola as dimensões que o limita tão somente a um conjunto de regras. 

Reclamando, portanto, um conceito outro que forneça os subsídios necessários 

para a compreensão das práticas jurídicas. 

 

3. A teoria do direito como integridade  
 

Até então vimos Dworkin criticar as formulações de Austin e de Hart, 

mas quais as contribuições que ele trouxe para o debate? Quando se fala de 

direito em Dworkin, referir-se-á a uma prática interpretativa argumentativa que 

visa a coerência necessária para a integridade do próprio direito. 
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Tal afirmativa contém pontos indispensáveis na teoria dworkiniana, a 

começar com a questão da interpretação. Tendo em vista que o autor parte da 

premissa de que a existência de ideias e interesses divergentes podem fazer 

parte da cultura e, nesse sentido, assente a complexidade das relações 

humanas, o posicionamento interpretativo visa mostrar o que há de 

fundamentalmente errado com a noção do direito como simples fato. 

Logo, em Império do direito, o autor apresenta o argumento do 

aguilhão semântico que considera, justamente, um contexto de divergência e 

avalia a possibilidade da eleição de critérios que conformariam uma discussão 

sensata. Assim, considera-se que  

 

Ou os advogados, apesar das aparências, realmente aceitam, 
em linhas gerais, os mesmos critérios para decidir quando uma 
afirmação sobre o direito é verdadeira, ou não pode existir 
absolutamente nenhum verdadeiro acordo ou desacordo sobre 
o que é o direito (DWORKIN, 2014, p.55-56). 

 

A cultura jurídica está habituada à idéia de lide ou de conflitos que 

nascem no seio social, as quais são levadas ao Estado, este que deve emitir 

uma decisão para dirimir o embate. Contudo, dificilmente se reflete nas 

implicações conceituais dessa configuração. Se nenhuma das partes converge 

sobre o que se está discutindo e se, ainda, o juiz se manifesta utilizando uma 

fundamentação outra, quem está interpretando e balizando corretamente o 

direito? 

Em virtude da possibilidade desse tipo de questionamento é que 

insurge a relevância de se avaliar o parâmetro da atitude interpretativa. Para 

tanto, Dworkin (2014) se vale do exemplo das regras de cortesia em uma 

comunidade fictícia.  

Na história concebida, essas regras transmutaram-se de tabu, 

momento quando as pessoas simplesmente as seguiam, para o 

desenvolvimento de certa complexidade interpretativa, de modo que se passou 

a vislumbrar finalidade nas normas, o que fez com que valor e conteúdo se 

fundissem.  

O processo interpretativo, em Dworkin, assume o amoldamento de 

uma conduta construtiva e “do ponto de vista construtivo a interpretação 
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construtiva é um caso de interação entre propósito e objeto” (DWORKIN, 2014, 

p.64). 

Outrossim, para Dworkin (2014) o intérprete da prática social atribui 

valor a essa prática, de maneira que entre a ideia de extrair “o melhor sentido” 

de algo e “moralidade” há uma pequena distância, pois toda interpretação tenta 

tornar um objeto o melhor possível, de modo que a interpretação só assume 

diferentes formas porque envolve diferentes critérios de atribuição de valor. 

É importante frisar que há a concepção de que o processo 

interpretativo consistiria na busca pela descoberta da intenção do autor ou das 

intenções dos adeptos de uma determinada prática social, sendo, portanto, 

irrelevantes os valores próprios do intérprete. 

Com o intuito de esclarecer esse ponto, Dworkin argumenta que 

“uma interpretação é, por natureza, o relato de um propósito; ela propõe uma 

forma do que é interpretado (DWORKIN, 2014, p.71). E no que tange às 

práticas sociais o autor assevera que 

 

Existem duas possibilidades. Alguém poderia dizer que 
interpretar uma prática social significa descobrir os propósitos 
ou as intenções dos outros participantes da prática, os 
cidadãos da hipotética comunidade, por exemplo. Ou que 
significa descobrir os propósitos da comunidade que abriga 
essa prática, concebida como tendo, ela mesma, alguma forma 
de vida mental ou de consciência de grupo (DWORKIN, 2014, 
76). 

 

 

Dessa forma, o entendimento decorrente é o de que deve haver uma 

distinção clara entre uma interpretação em particular, fundamentada nos atos 

de pensamento de cada um, de uma prática social, daquilo que se realiza 

coletivamente. 

Para Palombella (2005) a interpretação está contida na aplicação da 

lei e o intérprete deveria escapar do dilema entre a descoberta do direito como 

valor e decisão. No entanto, é válido ressaltar que as formulações de Dworkin 

exigem que se pense sempre em perspectivas diferentes, de modo a se afastar 

de questionamentos abstratos acerca do que consiste seguir a lei, haja vista o 

reconhecimento da impossibilidade de se chegar à essência do que é o direito. 
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Isto implica dizer que ao nos referirmos ao processo interpretativo 

dos juízes não estamos nos referindo ao mesmo processo interpretativo do 

legislador ou do cidadão. Por conseguinte, a teoria proposta por Dworkin 

assume diferentes formas a depender do ator social analisado. 

Para Guest (2010) Dworkin vê o direito como um corpo de doutrina 

integrado e coerente, ou seja, a tese do direito como integridade desponta 

como pilar essencial para o alicerçamento das formulações acerca da 

interpretação. 

No capítulo 6 de Império do direito o autor preludia que a integridade 

pede que os legisladores tentem tornar o conjunto de leis moralmente 

coerentes e apresenta este argumento enquanto ideal independente que, 

inclusive, pode eventualmente entrar em conflito com ideais outros, como a 

equidade e a justiça. 

A integridade existe em dois níveis. Ela é um princípio 
legislativo que diz aos legisladores que simples barganhas 
entre justiça e imparcialidade estão erradas e um princípio 
adjudicativo que diz aos juízes e, portanto, aos advogados, que 
façam suas decisões e argumentos se integrarem ao corpo do 
direito existente (GUEST, 2010,p.51). 

 

A perspectiva que considera a integridade como virtude política 

igualmente considera a própria comunidade como agente moral distinto, o qual 

promove sua autoridade moral. Logo, é possível notar a associação do direito à 

justificação moral da coerção oficial, do uso do poder coercitivo ou do poder 

punitivo. 

Essa associação permite que se reflita sobre a legitimidade da 

autoridade pública, sendo possível formular o questionamento acerca da 

obrigação de obedecer a lei para o cidadão. Dessa forma, a simples existência 

de um conjunto de normas vincula a conduta dos indivíduos?  

Quando pensamos nessa ótica a resposta que Dworkin oferece é a 

de obrigações associativas ou comunitárias. Estas, que são responsabilidades 

especiais atribuídas pela prática social, consistem em práticas complexas que 

podem igualmente ser valoradas interpretativamente. 

O dever de honrar as responsabilidades, na esfera das práticas que 

definem os grupos aos quais pertencemos, é sustentado a partir de certas 
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condições, como por exemplo, a reciprocidade, ou seja, um compartilhamento 

detalhado acerca dos conceitos que envolvem os sujeitos. 

Essa noção de reciprocidade é mais abstrata e complexa, pois 

depende da aceitação de responsabilidades a partir da conjugação de 

conceitos interpretativos de outréns devendo serem vistas, inclusive, como 

responsabilidades fraternais.  

Ademais, a legitimidade política de se exigir dos cidadãos que 

cumpram e observem decisões coletivas da comunidade se respalda 

justamente na consideração das obrigações associativas. O cumprimento das 

decisões não segue a autoridade de quem informa os termos da decisão, mas 

a responsabilidade em seguir os fundamentos baseados no esquema de 

princípios da comunidade que a compõe. 

Há, contudo, três modelos ideais de comunidade, quais seja a 

comunidade de associação de fato,que leva em conta os aspectos históricos ou 

geográficos, a comunidade das regras, que pressupõe a aceitação de um 

compromisso geral de obedecer as regras de uma forma específica – 

concepção convencionalista, e a comunidade de princípio, que assume 

natureza mais generosa de exigência de compreensão compartilhada, 

concordando com as regras da comunidade. 

Para o autor a comunidade de princípio aceita a integridade, de 

maneira a conformar o contexto ideal para a legitimidade política, pugnando 

pelas obrigações suficientemente especiais, pessoais, abrangentes e 

igualitárias. 

Seguindo o empreendimento de fundamentação do direito como 

integridade, Dworkin apresenta mais dois argumentos, que, na verdade, são 

metáforas, quais seja o do Juiz Hércules e o do romance em cadeia, ambos 

imprescindíveis para a abordagem da concepção de direito proposta. 

A primeira metáfora delineia a imagem de um intérprete que tenta 

encontrar a melhor interpretação da estrutura política com base em um 

conjunto coerente de princípios sobre direitos e deveres jurídicos, traduzindo, 

assim, a capacidade de descrição da gramática da prática interpretativa. 

Esta imagem projetada por Dworkin talvez seja uma das que mais 

gere inquietação tanto por parte da comunidade acadêmica quanto pela 

jurídica. Não obstante, “por meio do Hércules, Dworkin pode apenas fornecer 
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um esquema de argumento que alguém usaria em um tribunal” (GUEST, 2010, 

p.52).  

A segunda metáfora retrata o procedimento de interpretação e 

criação do direito, ou seja, o desenvolvimento do argumento jurídico, sobretudo 

nos casos difíceis, ocorrerá a partir de um esforço valorativo que busca crítica e 

analiticamente, pela tensão entre o que já foi estabelecido em precedentes ao 

mesmo tempo em que deve realizar um ajuste ao caso a ser solucionado. 

Destarte, “eventos legislativos e judiciais do passado relacionam-se 

com decisões do presente por serem parte de um retrato integral o 

comprometimento igual da comunidade para com os cidadãos (GUEST, 2010, 

p.19), garantindo-se, à vista disso, igual compromisso para com o direito. 

 
VII. Conclusões 

Partindo da construção realizada, qual a alternativa teórica oferecida 

por Dworkin? O projeto dworkiniano, conforme observado, consistiu em um 

resgate de uma teoria dos valores para a filosofia do direito, propondo, em 

linhas gerais, o distanciamento da discussão conceitualmente abstrata e 

metafísica em prol de uma discussão que pressupõe a fusão do argumento 

político e moral com o argumento jurídico. 

Dessa forma, supera consistentemente a idéia de imparcialidade que 

ainda hoje serve como penumbra para a atuação judicial e, por vezes, ilude a 

formação do nosso senso no que diz respeito à prática jurídica, discutindo a 

cultura política e como isso influencia na estruturação do conceito de direito 

que hodiernamente é, de alguma forma, reproduzido. 

Indubitavelmente uma das principais contribuições do autor foi 

acenar para a necessidade de avaliarmos a justificação das práticas jurídicas, 

bem como a compreensão do papel desempenhado pelos princípios nesse 

processo. 

De igual modo, a concepção holística das obrigações do cidadão, do 

legislador e do juiz decerto indica um ideal precioso na edificação e na 

modificação da realidade que nos cinge, sobretudo, em um contexto em que há 

certo grau de apatia política e baixa integração comunitária. 
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Observa-se que em Império do direito há certa preocupação com a 

metodologia das decisões do intérprete das práticas sociais, de maneira que a 

interpretação construtiva pressupõe a possibilidade de se considerar relevantes 

os valores de quem realiza a interpretação, reafirmando a necessidade de 

distinção entre a intencionalidade de cada sujeito envolvido da intencionalidade 

da comunidade expressa na própria prática – por mais que não haja 

detalhamento acerca de como essa distinção será feita ou quais critérios serão 

utilizados. 
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