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O DIREITO 

· A LEI E A JURISPRUDÊNCIA

Este livro foi escrito com um só e único propósito: o 

de expor (criticamente) como as históricas relações do Di

reito com as estruturas do poder social e do poder estatal 

criam poderosas consequências para a efetividade da sua 

função de controle dos aparatos do Estado e como a evolução 

do estreitamento desses vínculos históricos pode chegar a 

pôr em xeque a própria permanência dessa função. 

A história social e a das Religiões mostram que 

as origens míticas e mágicas da noção de Direito é que 

serviram de fundamento ou de base ao desenvolvimen

to (posterior) da correlata noção de disciplina dos gru

pos humanos, sob a autoridade eminente dos agentes do 

poder; disso resulta que a origem mitológica do Direito, 
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como revelações metafísicas à intuição humana, é algo que 

parece afirmável sem a necessidade de maiores ressalvas, 

enquanto, por outro lado, a formação das tradições e dos 

costumes - de certa forma ancestrais das leis escritas -

foi ,decorrente da primitiva interpretação daquelas mes

mas revelações. 

Por esse caminho chega-se seguramente à conclusão 

que as antigas castas dos sacerdotes - que inicialmente 

se mesclam com as dos adivinhos e mágicos - por serem 

os dialogantes preferenciais (ou mesmo quase exclusivos) 

com as fontes daquelas revelações - talvez os deuses 

imortais - foram imensamente importantes no sucesso 

da interpretação e na sua afirmação, vindo também daí o 

sentido meio hermético (e até meio religioso) que a ativi

dade interpretativa depois adquiriu e ainda conserva em 

larga medida. 

No que toca à noção de lei escrita, já nas várias fa

ses subsequentes da história das sociedades e grupos hu

manos, constata-se que foi apropriada radicalmente pelo 

poder estatal, que teve nela um dos seus mais fortes es

teios, máxime no processo de estruturação dos Estados 

Modernos, sobretudo quando se descortinou (e com o 

maior êxito) a ideia de ordenamento jurídico, envolvendo, 

a um só tempo, a atividade de produção normativa e a de 

sua interpretação; a vocação centralizante do poder estatal 
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teve, assim, associada à noção de ordem jurídica (e de 

ordenamento jurídico), oportunidades indiscutíveis de se 

afirmar e implantar-se em bases sólidas e definitivas. 

O mito da lei, ou a deificação da lei, ou, ainda, a 

apoteose dalei são, historicamente, formas de enaltecer o 

próprio poder estatal, de modo que não cometeria exage

ro algum quem afirmasse que a preservação da lei é tarefa 

que coincide com a preservação do Estado; essa identifi

cação ou esse monismo levou, como se sabe, ao legalismo, 

embora a sua insuficiência para dar conta da complexi

dade das relações da vida social estivesse evidente desde 

os seus primórdios - e isso já há muito tempo - para a 

grande comunidade dos juristas. 

Finalmente, a dissertação sobre a jurisprudência: de

ve-se sempre ter em mente que a interpretação judicial das 

leis escritas é a única provida de efeitos práticos imediatos, 

porquanto se aplica, de logo e prontamente, à solução do 

caso litigioso no qual e para o qual é elaborada; essa forma 

de interpretação é desenvolvida pelos Magistrados CTuízes 

e Tribunais) que, atuam, em tese, com equidistância dos 

interesses das partes em disputa, mas não iso/,ados dos limites 

positivos que o ordenamento jurídico previamente lhes traça. 

Como se vê, a estrutura judicial e.º método de se

leção dos seus integrantes se convertem em aspectos rele-
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vantíssimos da conformação jurídica na esfera da interpre

tação das leis, tudo isso evidenciando que, em regra, os 
ímpetos centralizadores do poder seguem produzindo os 
efeitos que lhes são classicamente atribuídos,ou seja, o de 

reforçar a mística dos poderes sociais e do Estado. 

A questão da maior ou menor adstrição dos juízos 

judiciais sobre o sentido, o alcance ou o significado das 

normas escritas (ou das leis) compõe o núcleo de impor

tância da interpretação judicial, pois é no âmbito da men

talidade do Magistrado, ou nas condicionantes da sua 

formação intelectual, que se predefinem os roteiros dessa 
sua atividade. 

Pode-se dizer, portanto, mas com intenção apenas 

classificatória (mas não exaustiva) que a forma judicial 

de interpretação pode assumir quatro modelos inter

cambiáveis: (1) o funcionalista, (2) o academicista, (3) 

o p rincip iológico e ( 4) o garan tista;. a explicação sumária

de cada um desses modelos pode começar por qualquer

deles, pois todos têm em comum a apreensão darealidade

do Direito a partir da leitura das leis escritas, ou seja, todos

eles são matriciados naquele ineliminável pressuposto da

mentalidade do intérprete.

O percurso da história do Direito (sob todas as for

mas que assumiu desde as suas manifestações iniciais) é 
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tquele ineliminável pressuposto da 

stória do Direito (sob todas as for

te as suas manifestações iniciais) é 

uma verdadeira e empolgante odisseia, na qual se destaca 

-. impõe-se deixar isso bem claro a influência super

poderosa das ideias próprias dos sentimentos religiosos 

das várias culturas; ainda que não se queira aceitar toda a 

extensão dessa afirmação, não se pode negar, pelo menos, 

que os sentimentos religiosos são um dos pilares mais fir

mes da tradição jurídica. 

A concisão das análises (que pode não satisfazer 

aos espíritos mais invesdgativos ou exigentes) explica-se 

pela pretensão original apenas descritiva dos assuntos en

focados, pontuando-os ao modo de quem só indica ou 

sugere caminhos, o que talvez possa ser útil a quem se 

interessar pelo aprofundamento desses temas importan

tes e desafiadores. 

Pa.rece que para muitos apHcadores do Direito, a 

forma das leis e os seus alegados conteúdos de justiça re

presentam, no ordenamento jurídico, o casamento per

feito, acreditando (pelo que se vê piamente) que essa su

posição é uma realidade irrecusável que nem deve sequer 

ser posta em discussão; alguns não se dão conta de que 

isso é uma ilusão perversa, que tem de admirável apenas 

e somente a harmonia de sua construção ideológica (re

montante aos pensamentos liberais), perfeccionista e pri

morosa, pelos menos à primeira vista. 
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É claro que estas palavras expressam apenas uma 

visão ou uma opinião sobre o tema da interpretação judicial 

pois muitas outras proposições podem ser elaboradas e de
senvolvidas; o importante seria que nenhum intérprete se 
recusasse a discutir este assunto, como se a compreensão 
do Direito fosse coisa já estabelecida como verdade, a cujo 
propósito seria ocioso abrir (ou incentivar) divergências, 
ou seja, que se superasse a ideia de que a leitura dos textos 
legais esgota completamente a complexidade do fenôme

no Jurídico, ou que as leis escritas contém em si mesmas 
as soluções dos problemas e dos conflitos jurídicos. 

Foi essa a perspectiva que modvou este livro, mas 
se ele vai ter o préstimo que se imagina, ou se vai agradar 
(ou não) a quem eventualmente o ler, isso somente se 
saberá depois; de toda sorte, parafraseando Fernando Pes
soa, pode-se dizer que da obra ousada é esta a parte feita, a 

por fazer é só com Deus. 
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