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1.    A existência do Direito, como é óbvio, precede à da 

respectiva ciência. Esta porém, exercendo-se sobre o Direito que existe, 

pode induzir sua modificação. Como, por exemplo, sua transformação de 

processo heterônomo em processo autônomo.  

 

    Para a compreensão do que seja processo autônomo vem 

à baila o princípio democrático: “legitimadas para tomar as decisões 

fundamentais são as pessoas a quem elas afetam” (“quod omnes tangit, ab 

omnibus approbetur”). 
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    Essa noção se ilustra com a reflexão de Piaget sobre o 

julgamento moral da criança. Remeto o leitor a esse precioso livro, 
2
 onde 

se mostra que o aprendizado do jogo com bolinhas de gude passa por 

quatro estágios; nos dois primeiros o garoto imita os mais velhos, adotando 

as suas regras; temos aí, portanto, um processo heterônomo, em que 

outrem, que não os figurantes, dita as respectivas regras.  Quando começa o 

terceiro estágio (geralmente a partir dos sete ou oito anos), predominam 

cada vez mais a cooperação e a reflexão.  Por fim, no quarto estágio (por 

volta dos onze, doze anos), os jogadores “parecem ter um prazer particular 

em prever todos os casos possíveis e codificá-los”.  

 

    Em resumo: a consciência da criança a respeito da regra, 

moldada de início pela imitação e coação, evolui para uma criação livre. 

“Modificando as regras, isto é, tornando-se legisladora e soberana nessa 

democracia que sucede, por volta dos dez, onze anos, à gerontocracia 

anterior, a criança toma consciência da razão de ser das leis [...] No 

mesmo instante em que a criança decide que pode mudar as regras, deixa 
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de acreditar em sua eternidade e em sua origem adulta”. O que Piaget 

registra, aí, é uma forma de aprendizado presente em outros tipos de 

comportamento social, inclusive no Direito. 

 

     

2.    Apenas com a constitucionalização abriram-se, para o 

Direito, as portas da autonomia. À falta de melhor nome, chamo de 

Dominação o processo heterônomo que, antes disso, tomava seu lugar. Não 

só o interesse ideológico podia camuflar, como democráticas, instituições 

autoritárias, e travestir a Dominação como Direito: para isso contribuía 

também a imantação que, quanto a esse processo social, exerce a justiça.  

 

    Em quase todos os processos sociais (naqueles que 

chamo de “processos primários”) prevalecem a competição e o livre jogo 

das forças sociais. Na moral e no Direito, entretanto, é diferente. Ambos 

são processos sociais de segundo grau, cujo objetivo é regular as relações 

presentes nos demais; sua finalidade não é reproduzir as relações vigentes 

de poder, mas realizar a justiça.  

 

    A principal diferença entre moral e Direito está em que 

as prescrições jurídicas provêm de uma autoridade sancionada 

institucionalmente, enquanto a moral é criação informal do grupo. A 

segunda diferença relevante é a concretude do Direito, cujas diretivas de 

comportamento (prescrições) se traduzem preferentemente em normas, 

enquanto as diretivas morais se traduzem preferentemente em princípios. 

Mais uma distinção é relevante: a moral não se confunde com a 

moralidade; esta corresponde a regras costumeiras de comportamento, 

enquanto a moral – que defino como a dimensão ideal da moralidade – se 

manifesta em princípios universais de comportamento. 

      

    O fato de que a regra jurídica, com a 

constitucionalização, tenha assegurado sua autonomia, não garante, de per 

si, a realização da justiça. De fato, prevalecendo a vontade da maioria nas 

decisões fundamentais, é possível que as leis atendam ao interesse da 

maioria, e não ao interesse geral. Em outras palavras, a democracia não é 

suficiente à instauração daquilo que designamos como Estado democrático 

de Direito, para cuja existência são necessários outros requisitos, a saber: a) 

a observância dos direitos humanos (entre os quais se encontram os direitos 

políticos); b) a prevalência do princípio procedimentante (as ações do 

poder instituído são procedimentais, de modo a assegurar a eficácia dos 

direitos humanos); c) a autenticidade e eficiência do judiciário. 

 



3.     Fugindo, agora, à tentação de examinar cada um desses 

requisitos – o que já fiz em outros textos – e pressupondo, por ficção, que 

eles estejam presentes na realidade (em outras palavras, que estejamos, 

talvez, no ano 2100), passamos a abordar o tema deste estudo: a construção 

da ciência autônoma do Direito (CAD).  

 

    Há, como vimos, uma troca dialética entre o Direito e a 

ciência do Direito. Assim, quanto mais autônomo seja o Direito, tanto mais 

autônoma será a respectiva ciência, e vice-versa.  

     

    A história mostra – notadamente nas abstrações do 

racionalismo – que devemos evitar a construção de uma ciência do Direito 

apartada de sua existência real. Tendo como objeto um processo social, a 

ciência do Direito há de ser, antes de tudo, ciência sociológica. Este foi um 

dos benefícios que nos prestou o positivismo: afastar como impertinentes, 

no campo da jurisprudência, deduções formalistas provindas de outros 

processos sociais, tais como a religião, a ciência, a política, a moralidade.  

 

    Evidencia-se, aí, uma regra importante, concernente à 

autonomia de cada um dos processos sociais.  À eficiência tecno-

competitiva interessa impor suas finalidades, vitoriar-se a qualquer custo, 

sem olhar as consequências; ela se julga sozinha no mundo, sem outros 

agentes ou fins que não os seus.  Pode, entretanto, encontrar limites na 

moral e no Direito. Nota-se que, pretendendo extrair a maior vantagem 

possível da causalidade material, a moral respeita a autonomia de cada um 

dos processos sociais em seu campo específico, de modo que concorram 

para o maior bem de todos e de cada um. 
3, 4 

Mas, exatamente por isso, 

cerceia como indevidas as tendências dominadoras de um processo com 

relação a outro, como acontecia durante a Idade Média com a religião e 

hoje acontece com a economia.  

 

    A ciência autônoma do Direito não pode ignorar – como 

o positivismo vinha fazendo até aqui – a tendência dominadora da 

economia e da política com relação ao Direito. Assim, não confundindo o 

Direito com o conjunto das disposições legais editadas pela autoridade, ela 

alarga e estende seu campo de visão, que passa a compreender: a) a 

juridicidade dos procedimentos prévios à edificação do ordenamento (o 

positivismo considera como Direito apenas as disposições provenientes da 

autoridade, mas a CAD considera como autoridade apenas aquela cuja 
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instauração provém do Direito; em outras palavras, o Direito não começa 

com a disposição legal posta pela autoridade, mas antecede a existência da 

autoridade); b) as injustiças decorrentes da pura e simples aplicação da lei.  

 

    Assim como o Direito objetivo, também o direito 

subjetivo pode existir antes da lei posta pela autoridade. Isso não significa a 

ressurreição do jusnaturalismo clássico: os negros na África do Sul tinham 

direito à liberdade mesmo que, em sentido contrário, dispusessem as leis 

postas pelos brancos, negadoras da justiça e dos direitos humanos.  

 

    Como qualquer pessoa, o estudante de Direito sabe 

disso, mas acaba sucumbindo ante a pregação positivista a que é 

submetido. Com o tempo, absorverá o álibi que a ortodoxia dominante 

oferece a todo operador jurídico: sendo a lei a expressão concreta da 

justiça, ele estará, ao aplicá-la, cumprindo seu dever. Contra essa perversão 

os estudantes não serão advertidos, na Faculdade, por nenhum operador do 

Direito que, no exercício de suas funções – seja como advogado, promotor 

de justiça ou magistrado – ordinariamente passe a lei à frente da justiça. 

 

    Já ouvi muitas vezes, de eminentes magistrados, que ao 

proferir sentença o juiz deve, em primeiro lugar, avaliar qual seja a decisão 

mais justa, e, assim firmado seu convencimento, alinhar argumentos legais 

que o justifiquem. Esse expediente, entretanto, nada tem a ver com a CAD, 

perante a qual é missão do juiz decidir objetivamente segundo a lei, e não 

subjetivamente, segundo seus preconceitos. Todavia, sendo o Direito mais 

do que a lei – como dizia Pontes de Miranda – é inaceitável a decisão que, 

mesmo sendo legalmente correta, ofenda à justiça objetivamente 

considerada.  

 

4.    Assim concebida a ciência autônoma do Direito, quais 

os movimentos necessários à sua construção? 

 

    Cabe em primeiro lugar à doutrina assentar 

suficientemente os conceitos e teses da CAD, ainda que a ortodoxia 

dominante não lhe dê ouvidos. Se isso já não acontecia ao tempo em que a 

doutrina influía na prática jurídica, menos ainda agora, quando o Direito, 

no Brasil, tornou-se refém da judicialidade.  

 

    Como principais teses da CAD alinham-se aquelas 

relativas ao conceito de justiça, ao justo como qualidade objetivadora da 

justiça, aos valores como produtos históricos objetivos, à observância dos 

direitos humanos como requisito da ordem jurídica, à rigidez e projeção da 

Constituição como requisitos de sua eficácia, à correta conceituação e 



discriminação dos princípios.  Também não devo repetir aqui a abordagem 

que, quanto a cada um desses temas, tenho feito em outros textos. Abro 

ligeira exceção apenas quanto aos princípios, dada a distorção teórica a que 

vêm sendo submetidos. 

 

    Os princípios podem ser princípios dos entes e 

princípios das ações. Princípios das ações são diretivas de comportamento 

fundamentais, de modo que, a terem fundamento, é porque foram 

falsamente apresentadas como princípios. Os princípios jurídicos não são 

normas: são prescrições com alto grau de abstração, correspondentes a 

opções valorativas, que fundamentam ou estruturam o ordenamento, cujas 

normas inspiram e às quais dão sentido. A fim de que sejam devidamente 

utilizados, cabe à doutrina discriminá-los, isto é: proferir seus enunciados e 

determinar seu campo de eficácia. Isso permitirá sua correta aplicação, 

suprindo-se o vazio ético da norma e superando-se, com isso, o dilema 

jusnaturalismo-positivismo.  

   

    A restauração da dignidade da doutrina passa pela 

difusão da cultura jurídica. Não pelo legalismo elitista, que exacerba a 

litigiosidade, mas pelo natural respeito decorrente da igualdade das 

pessoas, de suas posições e interesses. Aguardemos. 

 

 

 

   
 

     

     

 

 

 
 

   
 

     

 


