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RESUMO 

 

O presente trabalho examina o chamado problema da indeterminação jurídica, de maneira 
a procurar explicitar o tipo de questões teóricas que suscita e apreciar o alcance ou 
fecundidade das respostas que tais questões possibilitam, sobretudo sob o ângulo da 
discussão dos pressupostos institucionais subjacentes à organização das atividades de 
aplicação do direito. Nesse contexto, a tese central do trabalho é a de que a ideia de 
indeterminação do direito, restrita ao contexto jurisdicional e entendida como um 
fenômeno linguístico, esgotou seu potencial teórico, e que a percepção desse esgotamento 
deveria conduzir à exploração de formas pelas quais questões de “indeterminação do 
direito” podem ser mais produtivamente tratadas como questões sobre configuração 
institucional do que como questões sobre a natureza, ou defeitos, da linguagem.  São 
analisadas abordagens paradigmáticas do problema – no pensamento de Hans Kelsen, 
H.L.A. Hart e Ronald Dworkin – e os pressupostos institucionais que as informam, assim 
como identificados pontos de partida, nos estudos de Lon L. Fuller voltados à avaliação de 
formas alternativas de organização social, para exercícios de inovação institucional.  A 
possibilidade de tais exercícios é exemplificada, ao final do trabalho, com propostas 
específicas de inovação, elaboradas por autores contemporâneos, concentradas na função 
jurisdicional, dirigidas a enfrentar o reconhecido impasse entre propostas de expansão e 
contenção da atuação judicial no contexto de efetivação de direitos sociais de caráter 
distributivo.  

 

Palavras-chave: indeterminação jurídica; indeterminação institucional; interdependência 
entre meios e fins; direito e instituições; expansão e auto-contenção judicial. 
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ABSTRACT  

 

This work analyses the so-called legal indeterminacy problem, in order to make explicit 
the kind of theoretical issues it engenders and to assess the scope or fecundity of the 
answers such issues make possible, especially in terms of the discussion of institutional 
assumptions underlying the organization of the adjudicative function.  In this setting, the 
central claim of this work is that the theoretical potential of the idea of legal indeterminacy, 
limited to the adjudicative realm and understood mainly as a linguistic phenomenon, has 
been worn out, and that the acknowledgment of this result should lead to the investigation 
of ways in which “legal indeterminacy” issues might be more productively treated as 
issues about institutional innovation than issues about the nature, or defects, of language.  
The exemplary works of Hans Kelsen, H.L.A. Hart, and Ronald Dworkin and the 
institutional assumptions underlying their thought, in connection with the indeterminacy 
problem, are reviewed, along with the writings of Lon L. Fuller dedicated to the 
assessment of alternative processes of social ordering, which are taken as a point of 
departure for exercises in institutional innovation.  The possibility of such exercises is 
illustrated, at the end of this work, with specific innovation proposals by contemporary 
authors focused on the adjudicative job, dedicated to facing the theoretical deadlock 
between proposals for expanding and restricting the judicial role in the context of making 
welfare rights, of a distributive character, concrete.  

 

Key-words: legal indeterminacy; institutional indeterminacy; means-ends 
interdependence; law and institutions; judicial expansion and self-restraint. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail examine le soi-disant problème de l'indétermination juridique, afin de chercher à 
expliquer le type de questions théoriques qu'elle soulève et de déterminer l'importance et la 
fecondité des réponses possibles à ces questions, en particulier du point de vue de la 
discussion sur les présupposés institutionnelles sous-jacentes à la organization des activités 
d'application du droit. Dans ce contexte, la thèse centrale de ce travail est l'idée que 
l'indétermination du droit, limitée au contexte de la juridiction et comprise comme un 
phénomène linguistique, a épuisé son potentiel théorique, et que la réalisation de cet 
appauvrissement devrait conduire à l'exploration des formes dont les questions de 
« l'indétermination du droit » peut être traités plus productivement comme des questions 
sur la configuration institutionnelle que comme des questions sur la nature ou des défauts 
de langage. On analyse les approches considérées comme paradigmatiques du problème – 
la pensée de Hans Kelsen, H.L.A. Hart et Ronald Dworkin – et les présupposés 
institutionnelles qui les informent, ainsi que des points de départ identifiés dans les études 
de Lon L. Fuller portés sur l'évaluation d'autres formes d'organisation sociale, pour les 
exercices dans l'innovation institutionnelle. La possibilité de ces exercices est illustré à la 
fin du travail avec des propositions spécifiques pour l'innovation, développée par des 
auteurs contemporains, axés sur la fonction de la juridiction, afin de répondre à l'impasse 
reconnue entre les propositions de limitation et l'expansion de l'actuation judiciaire dans le 
contexte de la réalisation des droits sociaux de caractère distributif.  

 

Mots-clé: indétermination juridique; indétermination institutionelle; interdependence entre 
moyens et fins; droit et institutions; expansion et limitation d’actuation judiciaire. 
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1.1 Delimitação do Tema 

Este trabalho investiga, observadas as premissas e ressalvas indicadas nesta 

Introdução, o sentido e o valor do chamado problema da indeterminação jurídica. 

A investigação do sentido do problema, neste trabalho, indica a tentativa de 

esclarecimento do tipo de questões que ele suscita e a pesquisa quanto ao seu valor refere-

se ao esforço de apreciação, sob determinados aspectos, do alcance ou fecundidade das 

respostas que tais questões possibilitam.  

Apesar de o tema incluir-se entre aqueles considerados “clássicos” da teoria 

jurídica do século XX (sobretudo, da filosofia do direito e da sociologia jurídica), não 

examinamos, de maneira sistemática ou histórica, as diferentes vertentes em que foi 

desenvolvido. Nossa pretensão é, diversamente, explorar os eventuais méritos de hipótese 

mais específica, segundo a qual a vinculação da discussão da indeterminação jurídica ao 

contexto da decisão judicial, sobretudo como resultante de defeitos linguísticos do tipo 

vagueza ou ambiguidade de enunciados normativos, esgotou sua capacidade de gerar 

proposições teóricas ou empíricas frutíferas, sendo potencialmente proveitosa a extensão 

da aplicação dos pressupostos conceituais e intelectuais que a informam a complexos 

institucionais mais amplamente considerados. 

Aliás, sob o ponto de vista terminológico, um dos resultados de nossa reflexão é 

sugerir que a ideia de indeterminação jurídica seja tratada como gênero sob o qual se 

encerrem, ao menos, duas espécies, cujo sentido e valor, não obstante certos elementos 

comuns, diferem marcadamente: a indeterminação da decisão judicial e a indeterminação 

institucional.  Nesse sentido, analisar em que consiste a diferença e quais pressupostos 

conceituais e intelectuais associados à ideia da indeterminação da decisão judicial 

poderiam ser utilmente aproveitados no desenvolvimento da ideia de indeterminação de 

complexos institucionais é maneira adequada de descrever a tarefa ora empreendida. 

A título preliminar, dado que as noções serão desenvolvidas ao longo do trabalho, 

empregamos a expressão “indeterminação da decisão judicial” (ou indeterminação jurídica 

“convencional” ou “restrita”) para exprimir o reconhecimento de que a solução para 

controvérsias jurídicas não-triviais ou não-frívolas, no âmbito jurisdicional, não é 

determinantemente influenciada pelos enunciados normativos considerados aplicáveis à 

situação controversa em questão, sendo possível extrair, dos mesmos enunciados 
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normativos, de maneira sistemática e não apenas ocasional, duas ou mais soluções 

justificáveis, total ou parcialmente conflitantes entre si. 

Apesar de superficialmente complexa a formulação acima, a expressão 

“indeterminação jurídica”, entendida em sua vertente de indeterminação da decisão 

judicial, sintetiza intuição atualmente bastante difundida e plausível, sobretudo entre 

profissionais do direito.  Exprime a conciliação de duas considerações: de um lado, o 

reconhecimento de que o mecanismo lógico-formal, que permitiria a subsunção de “fatos” 

a “regras”, é insuficiente ou mesmo inapropriado para definir a solução a controvérsias 

jurídicas; e, de outro lado, a convicção de que as decisões de controvérsias jurídicas são, de 

maneira mais relevante do que os textos normativos aplicados, significativa ou 

determinantemente influenciadas por motivações idiossincráticas de quem as toma.  Tais 

motivações, segundo a intuição disseminada, podem abranger opções ideológicas, 

inclinações político-partidárias, interesses inconfessos ou mesmo incluir estados de bom ou 

mau humor daqueles autorizados a tomar decisões vinculantes. 

Essa percepção quase consensual, por sua vez, converte-se em problema, no âmbito 

do direito contemporâneo, uma vez que a oscilação entre as alternativas possíveis de 

solução da controvérsia deve ser obrigatoriamente interrompida por uma escolha, o que 

suscita, por sua vez, a questão sobre os critérios da escolha.  Se os critérios juridicamente 

admissíveis para a escolha estivessem pré-definidos ou previstos no direito e fossem 

suficientes para determinar a decisão a ser tomada (eliminando alternativas possíveis), o 

problema da indeterminação, evidentemente, sequer existiria. Como, por definição, não 

estão dados, afirmar que os critérios deveriam ser definidos segundo as peculiaridades de 

cada caso também não seria uma solução aceitável, pois, ao invés de resolver o problema, 

estar-se-ía simplesmente ratificando sua existência. 

O sentimento difuso de que essa circunstância representa um problema real se 

confirma ao tornarmos explícitas duas premissas características do direito na sociedade 

moderna: (i) a afirmação da ilegitimidade de elementos idiossincráticos como parte 

determinante de decisões jurídicas; e (ii) característica institucional peculiar, segundo a 

qual a oscilação entre as alternativas possíveis de solução de uma controvérsia deve ser, 

inexoravelmente, interrompida por uma decisão, isto é, a incerteza (non liquet) não é dada 

ao aplicador oficial do direito (o que, aliás, indica não ser a indeterminação jurídica 



22 

 

convencional problema meramente psicológico ou de “manipulação” do direito por “maus” 

aplicadores, mas, por assim dizer, estrutural). 

A sensação de desconforto subjacente ao consenso descrito acima é reforçada pelo 

que parece ser um postulado linguístico quase tão intuitivo e plausível quanto a 

reconhecida insuficiência do método da subsunção e quanto a crença quase incontroversa 

no papel significativo de motivações idiossincráticas no processo de decisão judicial.  

Trata-se, em termos novamente simplificados, do postulado pelo qual determinadas 

palavras ou expressões linguísticas são inerentemente vagas ou ambíguas (ou, pelo menos, 

contêm área de vagueza ou ambiguidade significativa). Identifica-se a presença dessa 

consideração com facilidade, por exemplo, nas discussões sobre os chamados conceitos 

jurídicos indeterminados no direito público (e discricionariedade da administração pública) 

e cláusulas gerais no direito privado. 

Neste trabalho, analisamos os pressupostos do problema sumariamente descrito 

acima, de modo que ele resulta, sob certos aspectos relevantes, deflacionado, isto é, 

teoricamente menos urgente e prioritário do que parece à primeira vista.  A contrapartida 

da deflação do problema da indeterminação no contexto jurisdicional, entretanto, é a sua 

valorização no contexto de complexos institucionais mais amplamente considerados ou, 

em outras palavras, a intensificação da crítica à tradução direta de propósitos sociais em 

instituições específicas e conhecidas.1 A explicitação da indeterminação institucional, 

entretanto, não se faz facilmente ou de maneira unívoca, como também procuramos 

mostrar. 

Nesse sentido, o propósito deste trabalho é duplo: de um lado, evidenciar e analisar 

o tipo ou família de questões associados ao chamado problema da indeterminação jurídica 

e seus limites; e, de outro lado, exemplificar e avaliar os méritos relativos do tipo de 

indagação alternativa que um teórico, voltado à análise do mesmo tema, poderia levar 

adiante por intermédio da explicitação da indeterminação dos arranjos institucionais que o 

conformam.  Em suma, se demonstrados os resultados de nossa investigação, o problema 

da indeterminação jurídica – sobretudo se entendido usualmente, isto é, como resultado de 

“defeitos linguísticos” (vagueza, ambiguidade etc.) de enunciados normativos, a serem 

aplicados no contexto jurisdicional – tornou-se, atualmente, teoricamente empobrecedor, 
                                                           
1 Entendemos a ideia de indeterminação institucional como a extensão, a objetos complexos e juridicamente 
constituídos, da noção de “means-ends continuum” desenvolvida, em filosofia, por John Dewey e, na teoria 
jurídica, por Lon L. Fuller.  Essa noção é investigada no Capítulo 7 deste trabalho. 
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no sentido de restringir injustificada e desnecessariamente, ainda que de maneira implícita, 

as linhas de investigação disponíveis ao teórico do direito (especialmente aquele 

preocupado em entender e enfrentar problemas sociais por intermédio do direito).  Esse 

raciocínio é ilustrado por intermédio de discussão específica sobre a indeterminação 

institucional da própria função jurisdicional (um exemplo de complexo institucional), no 

contexto dos conflitos preponderantes da sociedade brasileira atual. 

 

1.2 Contexto Intelectual 

A percepção (quase) consensual quanto à insuficiência do mecanismo dedutivo da 

subsunção e a convicção de que motivações “subjetivas” são significativamente 

determinantes (por comparação a regras jurídicas positivas) na tomada de decisões 

judiciais, descrita nos parágrafos acima, encontra eco evidente no desejo de enfrentamento 

de problemas sociais, de caráter eminentemente distributivo,2 por intermédio do direito, 

reclamado por vários teóricos recentemente, e a indeterminação de enunciados normativos 

passa a ser, ao mesmo tempo, o pretexto e o veículo para o que se poderia chamar de uma 

estratégia interpretativista de melhoramento social.3 

De fato, atualmente, o principal instrumento utilizado por juristas (estudiosos e 

profissionais do direito) para enfrentar problemas sociais é a elaboração de propostas 

interpretativas, sobre parcelas do direito estabelecido, que possam ser aproveitadas pelo 

órgão competente para aplicar o direito, quando este se encontrar diante de um conflito que 

exija uma decisão particular para um caso que ilustre o problema social geral. 

Tome-se, como exemplo, o problema do déficit de moradia digna para pessoas de 

baixa renda na sociedade brasileira.4  O conjunto de possibilidades normalmente divisado 

                                                           
2 Sobre o caráter distributivo de determinados conflitos sociais, vide José Reinaldo de Lima Lopes, Direitos 
Sociais – Teoria e Prática, Método, São Paulo: 2006, especialmente pp. 119 a 183, e os exemplos 
constantes do Capítulo 5 do presente trabalho.  Utilizaremos a expressão abreviada “problema social” (ou 
“conflito social”) para designar questões transindividuais de caráter distributivo, no sentido a que se acaba de 
referir. 
3 Vide as referências e características mencionadas no Capítulo 5 deste trabalho. 
4 Segundo os dados publicados, em junho de 2009, pelo Ministério das Cidades, o déficit habitacional no 
Brasil que, embora contemple habitações precárias como parte da falta de estoque, desconsidera do cálculo as 
“habitações inadequadas” (aquelas em que há carência de infraestrutura, como serviços básicos de 
saneamento, adensamento excessivo de moradores, problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, 
sem unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de depreciação), equivalia a aproximadamente 6,3 
milhões de habitações, em 2007.  Se acrescido apenas um critério para definição de habitações inadequadas 
(já que somá-los não é cientificamente adequado), a necessidade habitacional brasileira sobre para 
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por juristas que desejam contribuir para o enfrentamento desse problema costuma consistir 

em proposições sobre (i) a correta interpretação do princípio da função social da 

propriedade (e institutos constitucionais correlatos) e/ou sobre (ii) as próprias 

características jurídicas dos princípios na Constituição Brasileira, tendentes a conformar a 

atividade do aplicador do direito (por exemplo, que também se qualificam como normas 

jurídicas, que se definem pela possibilidade de serem “mais” ou “menos” considerados, 

que determinam ou afastam a aplicação de determinadas regras expressas etc.). 

Essa atividade de e sobre a interpretação, voltada para a instrumentalização da 

tarefa jurisdicional, é, inegavelmente, fundamental.5  Ela não é, contudo, infensa a 

limitações pouco reconhecidas.  Ao mesmo tempo em que tem por pretensão superar as 

características marcadamente limitadoras do “formalismo”, “objetivismo” e “positivismo”, 

por exemplo, informando que o jurista, ao intepretar/aplicar o direito, vale-se de princípios, 

objetivos, diretrizes e valores constitucionalmente consagrados, ela busca a re-legitimação 

de tais critérios ao justificá-los como também fazendo parte “do direito” e, portanto, 

passíveis de servir como fundamento admissível – e mesmo preponderante – em decisões 

judiciais. 

Não podemos fugir à reflexão sobre tais limitações, simplesmente porque essa fuga 

permitiria que nos juntássemos ao coro de críticas ao “formalismo”, “objetivismo” e 

“positivismo” e outros “-ismos” de valor similar e duvidoso.  Ocorre que o principal 

problema dessa estratégia interpretativista é que ela não deixa entrever as alternativas a ela 

existentes.  

Por exemplo, seria preciso nada menos do que uma revolução no conteúdo da 

interpretação do princípio da função social, e no entendimento do alcance do papel de 

juízes ao aplicá-lo, para que se pudesse esperar, da decisão de casos concretos, solução, ou 

ao menos rudimento de solução abrangente, ao problema do deficit de moradia para 

pessoas de baixa renda na sociedade brasileira.  Porém, a esse limite a estratégia 

interpretativista não chega.  Por quê?  A intenção que subjaz à estratégia interpretativa, 

                                                                                                                                                                                

aproximadamente 17 milhões de habitações.  Vide Déficit Habitacional no Brasil 2007, Ministério das 
Cidades, Secretaria Nacional de Habitação: Brasília, 2009. 
5 E a constatação de que deveria ser bem feita e, em grande parte, não o é, como fartamente documentado em 
Thiago dos Santos Acca, Análise da Doutrina Brasileira dos Direitos Sociais: Saúde, Educação e 
Moradia entre os Anos de 1964 e 2005, Dissertação de Mestrado, FDUSP: São Paulo, 2009, apenas o 
confirma. 
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portanto, é, ao mesmo tempo que expansiva, auto-limitadora, sem que esclareça em que 

condições pode ser uma ou outra. 

O problema não é que, ao abandonar o formalismo (se é que o abandonamos de 

fato) ficamos sujeitos a interpretações “forçadas”, nas quais a retórica de princípios e 

valores constitucionalmente consagrados institui um “vale-tudo”; o problema é 

subscrevermos, sem saber, a determinado pressuposto sobre o papel do direito e sobre sua 

organização institucional, descritiva e normativamente específico. 

O aspecto curioso da situação, do ponto de vista intelectual, é que essa limitação 

tornou-se, para nós, interessados no estudo do direito, praticamente invisível.  Temos 

dificuldades, inclusive, para imaginar outro papel para o jurista, fora do contexto 

jurisdicional e interpretativo.  E essa dificuldade, mesmo quando se chega a expô-la, de 

qualquer forma, é comumente defendida como natural, a partir de uma oposição abstrata 

entre direito e política, a legitimar a contenção da atividade do jurista a “questões 

jurídicas”, em oposição à sua intervenção em “questões políticas”. 

Na medida em que este trabalho contribua para tornar visíveis (e, portanto, 

passíveis de discussão) as limitações mencionadas – ainda que, para tanto, seja necessário 

obscurecer parcialmente a distinção entre questões políticas e questões jurídicas (sem, 

evidentemente, descuidar do irredutível caráter normativo do direito) –, estará, a nosso ver, 

justificada a sua importância. 

 

1.3 Organização 

A investigação está dividida em duas partes – em termos sumários, a primeira se 

refere à indeterminação da decisão judicial e a segunda, à indeterminação institucional.  Na 

primeira, procedemos a ensaio de “deflacionamento” e redireção do problema; na segunda, 

exploramos as hipóteses e pressupostos de desenvolvimento dos aspectos institucionais do 

problema, no âmbito de uma organização institucional específica, a função jurisdicional. 

A primeira parte principia pelo exame de duas controvérsias jurídicas, uma 

hipotética, outra efetivamente ocorrida no direito brasileiro.  Seu propósito é tornar 

plausível o problema da indeterminação no contexto jurisdicional, conferindo-lhe interesse. 
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Em seguida, examinamos três teorias “familiares” sobre o problema: o tópico da 

interpretação em Hans Kelsen, a distinção entre casos incontroversos e casos controversos 

em H.L.A. Hart e a tese da única resposta correta em Ronald Dworkin.  Em descrição 

inicial, e evidente à primeira vista, Kelsen seria o defensor da indeterminação radical, 

Dworkin defenderia a determinação radical e Hart representaria meio-termo ponderado.  

Esperamos que, a partir de nossa análise, fique, ao menos, claramente demonstrada a 

superficialidade dessa descrição. 

A partir da discussão dos autores mencionados, procuramos identificar certos 

pressupostos relacionados à prática discursiva que reduzem a importância da distinção 

entre verdade e justificação e permitem que a linguagem seja percebida como um dos 

meios da interação social, e não um véu entre “nós” e a “realidade”, assim também 

atenuando a relevância dos defeitos linguisticos como fonte de indeterminação no contexto 

jurisdicional.  Avaliamos em seguida os pressupostos institucionais que identificamos nos 

autores estudados, de maneira a preparar a transição para a parte seguinte do trabalho. 

Na segunda parte, examinamos típico problema social (carência de “mínimo 

existencial”) e a típica solução contemporânea da teoria jurídica dada a ele (justiciabilidade 

de prestações sociais que assegurem o “mínimo”), na tentativa de evidenciar a quase 

invisível limitação de pensamento institucional a ela subjacente. 

Em seguida, avaliamos duas propostas teóricas, contrapostas, de tratamento da 

situação verificada, para em seguida aprofundar a proposta teórica específica de 

pensamento institucional que vise a superar o tipo de limitação identificada: a ideia de 

eunomics (estudo das boas formas de organização social) desenvolvida por Lon (Luvois) 

Fuller, por intermédio da qual procuramos desenvolver de que maneira o estudo de 

variações na organização institucional da sociedade – seja, exemplarmente, no órgão de 

aplicação do direito, seja em instituições que o circundam, seja em ambos – ampliaria 

relevantemente o conjunto de indagações disponíveis ao teórico do direito, ampliação essa 

dificultada pela preponderância teórica atribuída ao problema da indeterminação jurídica 

em sua vertente exclusivamente jurisdicional. 

Para ilustração do raciocínio desenvolvido nesta segunda parte, voltaremos o foco 

para a indeterminação da organização dos próprios processos de aplicação do direito e 

analisaremos, nesse sentido, três propostas de reorganização da função jurisdicional no 
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contexto da concretização de direitos sociais, desenvolvidas por Bruce Ackerman, Roberto 

Mangabeira Unger e Charles Sabel.  O interesse de tais propostas, para nosso propósito, é 

menos seu detalhe do que o exercício de inovação institucional que pressupõem como 

necessário. 

Notas finais, de caráter mais especulativo e conjectural, concluem o trabalho. 

 

1.4 Abordagem 

Como se pode notar das observações acima, o que se está a discutir, o que a análise 

de nosso tema propicia, não é uma conclusão teórica unívoca, mas a explicitação de família 

ou conjunto peculiar, não necessariamente harmônico, de questões teóricas e de formas 

alternativas de respondê-las.  

Nesse sentido peculiar, o caráter da investigação é, fundamentalmente, 

epistemológico, se, por epistemologia, entender-se não o estudo das condições universais e 

necessárias de todo conhecimento, mas o do contexto de desenvolvimento e das 

implicações de determinado campo de indagações, histórica e socialmente localizável. 

Pretende-se, assim, delinear uma pauta, um campo de pesquisa, estabelecer uma conexão 

epistemologicamente produtiva, que permita formular novas hipóteses de investigação, 

onde hoje, segundo a perspectiva adotada, há esforços cujo potencial teórico se esgotou ou 

está próximo a se esgotar.   Consideram-se, nessa medida, as repercussões do 

desenvolvimento possível de linha de investigação que, embora compartilhe alguns 

pressupostos com aquela relacionada à indeterminação jurídica no contexto jurisdicional, 

estende-os para fora de tal contexto, em direção ao estudo de variações na organização 

institucional da sociedade.  A tese principal é a de que essa extensão é teoricamente 

possível e rica em consequências. 

O modelo de abordagem seguido é, marcadamente, analítico, por comparação a 

investigação precipuamente histórica ou empírica do problema da indeterminação jurídica.  

O sentido de “análise”, aqui, é o mais genérico possível: o da segregação e re-

sistematização dos diferentes elementos e problemas associados a um determinado tema.  

Abordagens alternativas, é certo, parecem-nos factíveis e potencialmente interessantes e 

profícuas; no entanto, por não se situar no núcleo metodológico do trabalho, registramos 



28 

 

apenas de maneira pontual, ao longo do estudo, sugestões de hipóteses a serem exploradas 

(por exemplo, uma possível relação entre a emergência do problema da indeterminação no 

realismo jurídico estadunidense e o papel assumido pelos juristas no New Deal, bem como 

a relação entre o exacerbamento do problema da indeterminação a partir dos conflitos 

resultantes das transformações do Estado e do direito com o desenvolvimento do Estado de 

Bem-Estar Social). 

O conjunto bibliográfico dedicado ao tema da indeterminação jurídica, sobretudo 

na teoria jurídica anglo-saxã (em que foi mais elaborado), é, atualmente, quase que 

integralmente vinculado à tradição de filosofia analítica.6  Até ser capturado por esta, no 

entanto, foi explicitamente desenvolvido pelo realismo jurídico estadunidense, sobretudo 

no segundo quartil do século XX,7 e, posteriormente, na década de 70 e início da década de 

80 daquele século, pelos defensores do chamado critical legal studies.8 

Embora não nos filiemos, a rigor, a nenhuma dessas correntes intelectuais,9 

entendemos que a atual associação do tema da indeterminação com a filosofia analítica – 

talvez, pela grande influência do capítulo VII d’O Conceito de Direito de H.L.A. Hart, a 

obra principal de filosofia do direito de matiz analítica – tornou-o ainda mais vinculado ao 

que vimos chamando de contexto jurisdicional.  Por contraste, no realismo jurídico 

estadunidense (talvez, por sua correlação com a reconstrução institucional do New Deal), o 

elemento de indeterminação na estruturação de arranjos normativos, entendidos de maneira 

mais ampla, estava desde logo presente, ainda que de maneira não sistemática.  Assim, 

embora não tenhamos descuidado, na pesquisa que conduziu à elaboração deste trabalho, 

do exame da literatura mais recente (analítica), os rudimentos da análise que pretendemos 

avançar podem ser mais facilmente encontrados em épocas anteriores (sobretudo, no 

realismo jurídico estadunidense).  

Como indicado acima, a principal referência intelectual para nossa discussão da 

indeterminação institucional é o pensamento de Lon L. Fuller.  Essa referência pode ser 

                                                           
6 Vide as referências a Bix, Coleman, Endicott, Leiter e Schauer na bibliografia. 
7 Vide referências principais no Apêndice ao Capítulo 2. 
8 Para exemplos bastante ilustrativos, vide as referências a Tushnet, na bibliografia. 
9 Este trabalho se insere em conjunto diversificado de tradições intelectuais, não subscrevendo a uma escola 
de pensamento, implicando isso, evidentemente, vantagens (a possibilidade de aproveitamento de 
instrumentos analíticos e conceituais diversos para enfrentamento de um problema) e desvantagens (risco de 
ecletismo).  Cabe mencionar aqui, no entanto, uma tradição particular que serve, sim, como pano de fundo de 
nossos estudos: aquela que trata como relevante a relação entre Direito e Política (entendida em sentido 
amplo, não restrito à política partidária) e que procura a cada momento expor, estabelecer e multiplicar suas 
conexões, da maneira mais explícita possível. 
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surpreendente, pois Fuller é conhecido, sobretudo no Brasil, pelo hipotético “Caso dos 

Exploradores de Cavernas”, em que exercita a pluralidade de decisões e justificativas 

possíveis para determinada controvérsia jurídica – uma já clássica ilustração do problema 

da indeterminação da decisão judicial.10  O mesmo vale, no entanto, também nos Estados 

Unidos, onde é reconhecido sobretudo por seu trabalho em direito contratual (seus artigos 

“Reliance Interest” e “Consideration and Form”11 são considerados paradigmáticos no 

desenvolimento dogmático da matéria) e por seu trabalho em filosofia do direito 

(jurisprudence), em que sua produção é excepcionalmente difícil de classificar.  Essa 

dificuldade resulta da circunstância de Fuller, embora um crítico do positivismo jurídico, 

não ser facilmente associável a teses jusnaturalistas ou a princípios morais a-históricos 

implícitos ao direito. 

Em razão de sua estreita conexão aos objetivos da presente tese, nossa atenção a 

seu pensamento, no entanto, dá-se por ângulo menos estudado de seu pensamento (até 

porque menos desenvolvido em suas obras publicadas, embora por ele reputado como o 

mais importante):  Fuller advoga a conveniência de enfatizarmos o papel do profissional do 

direito como “arquiteto de estruturas sociais” (que ele distingue firmemente de um 

“planificador ou engenheiro social”), identificando na relação de interdependência entre 

ideais e instituições componente de contingência que cria a possibilidade de variação 

coetânea tanto dos ideais que defendemos quanto as instituições com buscamos concretizá-

los, em prática que, se repetida e acelerada, permite constante inovação na organização 

social.  Como já mencionado, o nome que deu a essa disciplina, cujos elementos, 

entretanto, não chegou a formular de maneira sistemática, foi eunomics, o estudo das 

melhores alternativas de organização institucional da sociedade. 

Ainda do ponto de vista de abordagem do tema, observamos que, apesar de nosso 

objeto ser diverso daquele abordado por Sebastião Botto de Barros Tojal, em seu trabalho 

de doutoramento,12 o presente trabalho pretende dar continuidade à reflexão de cunho 

epistemológico ali desenvolvida. Quatro características, a nosso ver, singularizam essa 

reflexão: 

                                                           
10 L. FULLER. The case of the Spelucean Explorers (1949), in Harvard Law Review, vol. 62, N. 4, pp. 616-
645.  
11 L. FULLER. e W. PERDUE. “The Reliance Interest in Contract Damages”, in Yale Law Journal, vol. 46, 
1936-1937, pp. 52-96.e L. FULLER. “Consideration and Form”, in Columbia Law Review, vol. 41, 1941, 
pp. 799-824. 
12 Sebastião B. B. Tojal, Contribuição à Revisão Epistemológica da Teoria Geral do Estado: Elementos 
de uma Nova Ciência Social, Tese de Doutoramento, FDUSP, São Paulo: 1994. 
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a) preocupação com a crítica e revisão dos pressupostos epistemológicos do estudo 

dos objetos da teoria de direito; 

b) a afirmação do caráter historicamente localizado e socialmente comprometido de 

qualquer ato de conhecimento, que somente compreende seu objeto ao buscar transformá-

lo; 

c) o reconhecimento da irredutibilidade do caráter normativo do direito como 

criador, ao mesmo tempo, de sua identidade específica e do ponto de partida para sua 

relação com outros pontos de vista sobre a organização e estudo da sociedade; e 

d) o entendimento ampliado da política como fórmula de contingência da 

sociedade.13 

Vale ressalvar, por fim, três limites à abordagem adotada neste trabalho. 

Não propomos estabelecer conexões diretas entre o tema da indeterminação e 

doutrinas políticas, como o liberalismo (por exemplo, postulando ser o ideal de 

determinação jurídica elemento necessário da doutrina).14  A nosso ver, essa relação é 

duvidosa, pressupondo, em tais doutrinas, caráter unitário e mais coerente do que 

efetivamente possuem. 

O tema da incerteza e da indeterminação já foi estudado na teoria dos sistemas 

como traço necessário do direito na modernidade.  Entretanto, por necessidade de recorte 

epistemológico e coerência metodológica, não trataremos da indeterminação com base na 

teoria dos sistemas.  Em qualquer caso, a importância dada ao tema por tais estudos 

inspira, ao menos, a tentativa ora efetuada de explorá-lo, ainda que segundo orientação não 

vinculada às mesmas premissas teóricas.15 

                                                           
13 Evidentemente, uma paráfrase de Luhmann, que trata a justiça como fórmula de contingência do direito.  
Vide, por exemplo, o capítulo 5 de Niklas Luhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, 
Oxford: 2009. 
14 Para tentativa nesse sentido, vide, por exemplo, Roberto Unger, Knowledge and Politics, Harvard 
University Press, Boston: 1976, atentando-se, contudo, para as importantes ressalvas incluídas nas edições 
posteriores a 1983, sob a forma de posfácio. 
15 Vide Niklas Luhman, Law as a Social System, passim.  Entre nós, Guilherme Leite Gonçalves, não por 
coincidência, inspirado pela teoria dos sistemas, tratou do tema da incerteza como traço característico do 
direito em Certezza e Incertezza: Pressuposti Operativi del Diritto Contingente, Tese de Doutoramento, 
Universita degli Studi di Lecce, Itália: 2008, que lemos em tradução para português do próprio autor (no 
prelo). 
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Como se sabe, o efetivo exercício da chamada “interdisciplinaridade” é 

inversamente proporcional ao número de discursos feitos a seu respeito. Ocorre que, no 

caso deste trabalho, a interdisciplinariedade não é opção, é dado indissociável de seu 

objeto e de seus objetivos. Ou seja, o próprio caráter do tema requer o auxílio de 

instrumental conceitual e insights de disciplinas diversas: predominantemente, da teoria do 

Estado, da sociologia do direito e da filosofia do direito. 

*** 

De maneira sintética, portanto, a ideia básica da tese é a de que a indeterminação do 

direito, restrita ao contexto jurisdicional e entendida como uma questão linguística, 

esgotou seu potencial teórico. Daí, a pergunta: como as questões de “indeterminação do 

direito” podem ser mais produtivamente tratadas como questões de configuração 

institucional do que como questões de natureza da linguagem? 

Uma das hipóteses que exercitaremos, sobretudo na Parte I, é a de que, entre os 

elementos causadores do próprio fenômeno da indeterminação, está um elemento ao 

mesmo tempo, mais simples, mais inaudito e mais interessante (porque cria questões que 

podem ser debatidas democraticamente) do que as teorias jurídicas sobre a interpretação do 

direito costumam apontar: a estrutura institucional-normativa do processo de aplicação do 

direito, estrutura, essa, que é contingente e, portanto, variável. 
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Poderíamos admitir que as propostas examinadas no capítulo 8 fossem frágeis ou 

inconsequentes.  Entretanto, mais do que a sua avaliação em detalhes, a finalidade de sua 

discussão é apontar como a definição do papel do Judiciário depende da consideração 

abrangente das opções institucionais disponíveis, existentes ou imagináveis.  Em outras 

palavras, a investigação e desenvolvimento de tais opções indicam saída possível do 

impasse a que chegou a análise convencional do papel do Judiciário, limitada a discutir se 

lhe compete uma “postura ativa” ou “passiva” perante os problemas da sociedade. 

A estratégia interpretativista naturaliza as características fundamentais de nossas 

instituições.  Procuramos mostrar, por intermédio de exemplos de inovação institucional, 

deliberadamente restritos ao contexto jurisdicional, como a crítica a essa naturalização 

pode assumir contornos concretos. 

A possibilidade de explicitação dos pressupostos institucionais de funcionamento 

do direito não se restringe, entretanto, ao contexto jurisdicional.  Podem ser explorados 

também com relação a outros conceitos e práticas centrais do direito: a ideia de proteção da 

igualdade, a ideia de propriedade, a chamada discricionariedade administrativa etc.  Em 

todos esses casos, o exercício da explicitação revelaria tensões entre ideais atribuídos ao 

direito e meios de os satisfazer e, ao fazê-lo de maneira repetida e acelerada, permitiria 

inventar novos ideais.  O esforço de inovação institucional é meio e fim para organização 

de qualquer sociedade que não se pretenda reprodutora de relações de subjugação. 

A palavra “instituição” ganhou fôlego recentemente, inclusive nos meios jurídicos.  

O sentido em que a vimos mais comumente empregada, entretanto, não poderia ser mais 

distante daquele utilizado neste trabalho.  A “instituição” ali não está para uma estrutura 

transitória, que possa ser objeto de crítica segundo a relação de interdependência entre 

meios e fins aqui explorada, mas, ao contrário, deve ser, simplesmente, implantada ou, 

quando já existente, respeitada.  A tarefa de “implantação” ou “respeito” (direitos de 

propriedade claros, judiciário eficiente, respeito a contratos) pressupõe conteúdo dado e 

específico, que é exatamente o que aqui se questiona como propriedade das instituições 

sociais. 

Esta, portanto, a ideia central que gostaríamos de sugerir: a investigação de 

possibilidades alternativas de configuração institucional – que se encontram, por certo, em 
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zona de indiscernibilidade entre direito e política – parece, neste momento, caminho 

promissor para resolução de impasses com que nos defrontamos no direito. 

A eventual contribuição original deste trabalho resultará, portanto, da verificação de 

que as hipóteses e questões a serem analisadas no curso do trabalho efetivamente merecem 

atenção.  Estará justificada se (i) desde um ponto de vista acadêmico e intelectual, ampliar 

o leque de considerações legítimas e, assim, o campo de trabalho de teóricos do direito; e 

(ii) desde um ponto de vista prático, contribuir, de maneira inovadora, para a formulação 

de formas de enfrentamento de problema sociais por intermédio do direito. 

Quanto mais pormenorizadas as descrições, mais visível a variação de 

configurações institucionais possíveis e mais interessante o tipo de avaliação que se possa 

fazer dessas configurações.  O estudo detalhado das variações institucionais e das 

possibilidades de ampliação das opções institucionais disponíveis é, portanto, a tarefa, que 

este trabalho não executa, mas cuja importância procura, de variadas formas, sustentar. 

A crítica ao direito como forma de preservação do status quo não é novidade.    A 

novidade é a percepção de que o mesmo efeito de preservação advém, ainda que de modo 

subliminar, da restrição das formas de crítica juridicamente admitidas à interpretação do 

direito posto, no contexto jurisdicional, sustentadas pela inespecificidade dos enunciados 

normativos.  Ainda que segundo valores humanistas.  A essa situação cumpre resistir, sob 

pena, inclusive, de abdicarmos do uso de mecanismos já existentes no direito para o 

exercício da transformação. 

 

*** 
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