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1stabilidade? Parece sensato cone/uir: porque, 
• nos fatos sociais, há pessoas que não se limi
1vigor, mas o criticam e lhe sugerem lI1odifica
.formas de regulaç'ão social. Esta a jÚl1ção da 
/Orda e lIão 110 retaguarda do direito jJositivo, 
liciário, executivo, legislativo, ministério pzíhli
'udando relatos descritivos do direito positivo, 
lais importantes - ac!uelas do Vade MeCllll1 - e 
i compreender devidamente o direito. E mesmo 
'111 direito devessem ser G.\'sim, m faculdades de 
'ois nem essa jimção conseguem preencher a 
'a infinidade de normas jurídicas que nem che
"aculdades, tais como as decisões do Ministério 
dministrativo de De/esa Econômica do Ministé
normativas do Banco Central ou as celltenas de 
tdas pelo Ministério da Educa~'ão, pelo Conse
lhos Estaduais de Educoç·ão. 

, teórica, o livro utiliza também - criticamente 
ursos jlldiciais, concentrados nas decisDes do 
, procurando revelar e desconstruir porte da 
Poder Judiciário brasileiro em gemi e sua 

imnalista do processo. A análise histórica, ou
7rupo de Pesquisa no qual joi desenvolvido e 
;0 o trabalho ao lado das pesquisas empreen
ado feito em Portugal, na prestigiosa Uni ver

epistemológico e jilosá/ico, o livro proC/lro 
~tórica do direito positivo. !sso significa q/le o 
wção das normas jurídicas não são vi.';tas de 
.'0, a busca da descoberta de uma "verdade 
:Iados primariamente linguísticos, que desem
lática especifica. 

Iletodológicos, raros nos estudos jurídicos bra
-se em bibliografia apro/úndoda, à (IUal não 
'/e e inserção internacional. 

Prof DI'. João Maurício Adeodalo 
Ti/U/(lr de tn/l'Odllçào (lO Estudo do Direi/o (CmdulI( '(jo) 

e de Fi/oso/ia do Direi/o (Mes//'Udo e Dou/orudo) 
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A VIOLÊNCIA DA INTER 

A jurisdição constitucional, de I 

der Judiciário e, particularmente n.o cas 
bunal Federal - STF, um mandatário se 
século XIX, o País, como boa parte di 
jugo dos sobcranos com poderes polític 
ção do pluralismo dcmocrático e da lei, 
anos, vive-se à sombra de um novo im 
preender como tal fato se deu é o objeti\ 

O examc da jurisprudencializaç 
cionado por uma abc~fdagem retórica, 
realidade na qual ela surgiu, permitirá I 

solidou o monopólio interpretativo jur 
um instrumento qtle, a um só lempo, ; 
geral obrigatória e alcançou todas as esf 
de efeitos vinculativos. 

Estc texto procura, portanto, jOl 
quanto o próprio direito, mas paradoxall 
e os limites da intcrpretação . E esse estl 
da maior, relativo à controvérsia que ig 
gnoseologia das ciências humanas: a op 
gica (ou essencialista) das ciências hUI 
existe desde os tempos imcmoriais . 

Toda decisão judicial é, em si , I 
demais possibilidades interpretativas qu 
nho diverso pelo qual se opta não tril~ 
riamente a destino errado. Ncsse sentid 
ato de decidir encerra uma atitude anti 
eulação em um ramo do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


