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Este artigo contém três partes. A primeira apresenta um resumo de alguns dos elementos 

comuns às teorias da interpretação jurídica de H. L. A. Hart e de Hans Kelsen. A segunda 

parte resume a alternativa da esquerda fenomenológica ao positivismo jurídico, tal como foi 

desenvolvida por uma tendência dentro dos estudos críticos jurídicos (CLS, em inglês Critical 

Legal Studies). A terceira parte procura esclarecer esta alternativa mediante a resposta a uma 

das muitas leituras equivocadas da posição da CLS que são comuns nas correntes positivistas 

e pós-positivistas dominantes na filosofia jurídica acadêmica estadunidense. 

I. Essa primeira parte diz respeito à seguinte ideia comum descrita nos breves escritos 

canônicos de Hart e Kelsen sobre a interpretação jurídica
2
. Imaginamos a norma que está para 

ser interpretada como uma área ou um espaço com duas partes. Em Hart há um “núcleo de 

certeza” e uma ”penumbra de dúvida”, também conhecida como uma “franja de indefinição” 

e uma “área de textura aberta”
3
. Em Kelsen há uma “moldura, compreendendo várias 

possibilidades de aplicação
4
”. Dentro do núcleo hartiano a interpretação é “determinada”. Já 

na penumbra, é uma questão de discricionariedade, ou de ponderação de considerações 

conflitantes, ou de legislação judicial, ou de criação do direito. Fora da moldura kelseniana, a 

norma é determinada, mas dentro da moldura há interpretações alternativas dentre as quais o 
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juiz deve escolher, discricionariamente, criar o direito ou ponderar interesses, de maneira que 

a interpretação não é determinada.  

Para Kelsen e Hart, a determinação de uma norma dada, vista em seu conjunto, é uma 

questão de grau. Para Kelsen, as normas constitucionais que definem o exercício adequado do 

poder legislativo são relativamente indeterminadas quanto a que leis o legislador deveria 

adotar, enquanto as leis são relativamente mais determinadas quanto ao conteúdo das decisões 

judiciais que pretendem aplicá-las. Da mesma forma, para Hart as normas podem ter zonas de 

penumbra maiores ou menores, embora mesmo padrões (por exemplo, “tarifa justa”) tenham 

significados essenciais.  

Para os positivistas, parece-me, deveria ser importante que tanto para Hart como para 

Kelsen é inevitável a existência de uma zona de indeterminação para cada norma, e que 

nenhum deles proporciona uma explicação clara de por que isso deveria ser verdadeiro. No 

entanto, em cada caso, o uso do imaginário espacial é um obstáculo maior para entender o que 

eles querem dizer
5
. Porém, nada na discussão a seguir parece-me ter a ver com como os 

interpretamos a respeito dessa questão.  

E é igualmente notável que ambos os autores pareçam usar o termo determinado de um 

modo confuso. Às vezes, ele significa apenas que nós podemos predizer com grande certeza o 

que o intérprete fará com o problema que se lhe coloca. Outras vezes, significa que a operação 

é “cognitiva”, no sentido de que a entendemos como um juízo sobre um significado, 

entendido como algo que é independente do observador, e em relação ao qual acreditamos 

haver uma “verdade da questão”, mesmo que os intérpretes estejam suscetíveis a discordar 

sobre o que aquela verdade é
6
. De novo, isso não será um óbice para a presente discussão.  

O que será importante na análise a seguir é que, para os casos na área de certeza, Kelsen e 

Hart se expressam como se a cognição de um sentido correto para o núcleo ou moldura, ou a 

escolha altamente previsível de uma interpretação, fosse automática e sem esforço, supondo 

boa fé. Kelsen parece completamente despreocupado em assumir estar ou não a questão 

“dentro da moldura”. É uma questão de “cognição
7
”. Hart é mais sutil em sua descrição da 

indeterminação. Para ele, “incertezas” “podem surgir em certos casos concretos;” casos de 

falta de clareza “são continuamente criados pela natureza ou pela astúcia humana”
8
. Porém, 

um dado caso está, mesmo assim, sempre localizado em um espaço metafórico ou no outro.  

Talvez por essa razão cada autor seja algumas vezes caracterizado como um “formalista”. 

Quando eles afirmam que, em certa situação, há apenas uma resposta correta à questão 
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interpretativa, eles são vistos como literalistas, apesar do quanto possam ser insistentes sobre 

a natureza discricionária das questões localizadas na penumbra ou na moldura. É claro, 

entretanto, que cada autor vê a si próprio como um inimigo decidido do modo de raciocínio 

jurídico que foi chamado formalismo em seu tempo, a saber a jurisprudência dos conceitos. 

A jurisprudência dos conceitos aceita que haverá situações nas quais há mais de uma 

norma válida (seção do código ou precedente obrigatório) que, considerada isoladamente, é 

indiscutivelmente aplicável aos fatos, e que normas diferentes darão resultados distintos para 

o caso. Os juristas dos conceitos (e seus críticos, por exemplo, Gény em Méthode 

d’interpretation et sources en droit privé positif
9
) têm tendido também a acreditar que há 

situações que são “novas” no sentido específico de que nenhuma norma jurídica válida foi 

pensada especificamente para determiná-las de uma forma ou de outra.  

Seu método requer que o juiz enfrente tanto conflitos como lacunas do seguinte modo: ele 

pressupõe a coerência do “sistema” como um todo e, então, pergunta qual das normas em 

conflito, ou qual norma nova, aplicável ao caso, “encaixa-se” melhor com as normas 

estreitamente relacionadas. Se isso não for suficiente, ele busca normas mais abstratas, 

explícitas ou implícitas “no sistema”, das quais se entende que aquelas normas derivam 

(Savigny)
10

. Outra vez, ele escolherá uma norma ou criará uma nova norma, mas sem atuar 

com discricionariedade, ponderação, ou “criação do direito” no sentido de legislação.  

Do ponto de vista da H/K
*
, a operação de “construção” por meio da qual o jurista 

conceitual lida com o conflito ou lacuna, é discricionária e “legislativa”. Eles consideram que 

a jurisprudência dos conceitos superestima a determinação do sistema jurídico, quer lidemos 

com normas isoladas quer lidemos com “o sistema” tomado como um todo. Uma virtude 

maior do positivismo, como eles o entendem, é reconhecer ou mesmo destacar a criação 

judicial do direito que o conceitualismo ofusca. 

Junto com o literalismo e com a jurisprudência dos conceitos, um terceiro método de 

interpretação das normas jurídicas em voga no domínio jurídico ocidental é a análise de 

políticas, ou o método de ponderação ou proporcionalidade. Aqui, o intérprete entende que ele 

mesmo tem uma escolha entre normas ou entre formulações da norma, uma escolha que é 

resolvida com o apelo às considerações conflitantes que ele entende subjacentes ao sistema 

normativo como um todo. 

Há muitas variantes do método de análise de políticas. O que se pondera poderia ser 

direitos, poderes, princípios ou metas instrumentais supostamente do interesse comum em 

conflito junto com interesses administrativos (por exemplo, segurança versus flexibilidade 
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equitativa) e os interesses da arquitetura do sistema (por exemplo, subsidiariedade ou a 

separação de poderes). Ou tudo o que precede
11

. 

Hart faz referência, aprovando, a ponderação desse tipo como o método adequado para a 

área de penumbra ou a área de textura aberta
12

. Kelsen simplesmente aponta que não é uma 

solução para o problema de discrição, porque ele “não fornece um padrão objetivo de acordo 

com o qual os interesses em conflito possam ser comparados uns com os outros
13

”.  

Para a CLS, o ponto importante é que o antiformalismo de H/K pressupõe o esquema de 

acordo com o qual cada caso está localizado ou em uma área de determinação ou em uma de 

penumbra ou moldura. Para os nossos propósitos, o que conta não é que a análise de políticas 

seja frequentemente requerida e adequada, mas que ela não proporciona uma explicação de 

como a situação é enquadrada como uma que se localize na penumbra ou na moldura, de tal 

forma que não há uma resposta determinada disponível.  

Em outras palavras, antes que a análise de políticas comece, qualquer que seja seu 

conteúdo, o intérprete enquadra explícita ou implicitamente a situação como uma em que há 

um conflito ou uma lacuna que o exima do dever elementar de aplicar uma norma clara 

quando os fatos se enquadram claramente dentro de suas definições. H/K se parecem com os 

juristas conceituais e com os inventores da ponderação de interesses naquilo que eles não 

teorizaram sobre esse enquadramento inicial.  

II. Essa segunda parte oferece, primeiro, uma explicação do processo pelo qual os 

intérpretes constituem situações jurídicas em quaisquer das duas seguintes formas: seja como 

aquelas em que tudo o que se requer é a aplicação de uma norma, seja como aquelas em que, 

porque estamos na penumbra ou dentro da moldura kelseniana, ou há um conflito ou uma 

lacuna, algo mais do que a mera aplicação de uma norma é necessário (o “algo mais” sendo 

uma escolha dentre as interpretações elegíveis baseadas na discricionariedade legislativa, na 

análise de coerência, na análise teleológica, na análise política ou em qualquer outra). 

Segundo, ela oferece uma explicação do papel da “ideologia” no processo de enquadrar e, 

depois, de decidir as questões que implicam “interesses” significativos. Terceiro, ela aplica 

essa concepção à questão de como compreender o papel da ideologia na mudança jurídica e 

na estabilidade jurídica
14

. 
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A. No marco teórico de Hart/Kelsen, compartilhado pela jurisprudência dos conceitos e 

pela análise de políticas, não há espaço para a atividade que eu poderia colocar no centro de 

uma fenomenologia de núcleos, molduras, lacunas e conflitos, uma fenomenologia que possa 

explicar tanto a determinação quanto a indeterminação. Essa é a atividade do “trabalho” 

jurídico entendida como a transformação de uma apreensão inicial (Husserl
15

) do que os 

ingredientes jurídicos que compõem o sistema requerem, por um ator que persegue um 

objetivo ou uma visão do que elas deveriam requerer (essa concepção do trabalho é inspirada 

nos Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844-1845 de Marx
16

).   

Trabalho jurídico, como eu estou usando o termo, seja dirigido a núcleos ou a molduras, ou 

a penumbras ou conflitos ou lacunas, é utilizado “estrategicamente”. O trabalhador pretende 

transformar uma apreensão inicial do que o sistema de normas requer, dados os fatos, de 

modo que uma nova apreensão do sistema, como ela se aplica ao caso, corresponderá às 

preferências extrajurídicas do trabalhador interpretativo.  

O trabalho jurídico se dá após a apreensão inicial de fatos e normas, e depois da “aplicação 

despreocupada da regra”. O intérprete “compreende” (um processo gestáltico, como na 

Psicología Gestáltica de Kohler
17

) a situação em seu conjunto como aquela em que uma 

norma governa e a questão é saber se certos fatos dentro da situação provocam sua aplicação 

para produzir uma sanção. Alguém morreu, e o tribunal questiona, primeiro, se o acusado 

matou uma pessoa, e, segundo, se o suposto assassinato foi um homicídio, mas isso “depende 

dos fatos”. Frequentemente, uma vez que os fatos sejam encontrados, ninguém nem mesmo se 

referirá à possibilidade do trabalho jurídico direcionado à interpretação da norma que define e 

pune homicídio. Os fatos serão entendidos como estabelecendo a culpa ou a inocência “da sua 

própria maneira”, como a norma “aplica-se a si mesma” aparentemente sem a ação do 

intérprete.  

É comum que os fatos tornem-se jurídicos mediante o trabalho dos investigadores, assim 

como os fatos apresentados dependam das estratégias de trabalho e dos níveis de esforço dos 

acusadores e das partes. Também é comum que os advogados e o juiz, e, em um nível mais 

abstrato, o jurista, às vezes trabalhem para transformar a apreensão inicial do que uma norma 

regulamenta e o que ela requer. Essa é uma “conduta estratégica na interpretação”. 

Eis três tipos de comportamentos estratégicos na interpretação: 

Primeiro, tentar encontrar argumentos jurídicos que produzirão o efeito de necessidade 

jurídica para um resultado – isto é, para uma regra-aplicável-aos-fatos-dados – diferente do 

resultado que apareceu inicialmente requerido como autoevidente, como, por exemplo, fazer 
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parecer que há necessariamente uma exceção à regra que cobre aparentemente o caso, ou que 

o “verdadeiro sentido” da regra é diferente do que parecia ser em princípio.  

Segundo, tentar fazer o que parecia ser uma decisão judicial discricionária autoevidente 

(aquela na penumbra ou dentro da moldura) aparecer como aquela em que há, no final das 

contas e contraintuitivamente, um resultado específico – uma regra-como-é-aplicada–aos-

fatos – que é requerido pelos ingredientes (ou seja, o caso se enquadra no núcleo; ou não há 

alternativas dentro da moldura).  

Terceiro, tentar deslocar um resultado jurídico tido inicialmente como autoevidente com a 

percepção da situação como aquela em que o julgador é obrigado a escolher entre alternativas 

juridicamente permissivas (isto é, mover uma interpretação do núcleo para a penumbra ou 

dentro da moldura que permite a discricionariedade judicial).  

Em todos esses casos, o intérprete trabalha para criar ou para desfazer a determinação, em 

vez de simplesmente registrá-la ou experimentá-la como algo dado pela situação.  

O trabalho pressupõe um meio, algo que o trabalhador “delineia”. Nesse caso, o meio é 

esse corpo de ingredientes jurídicos que são considerados relevantes para estabelecer o 

significado da norma como aplicável aos fatos. Isso certamente incluirá o dicionário com suas 

definições e o dicionário jurídico com seus vocábulos bastante diferentes, os comentários 

doutrinários e o conjunto completo de normas jurídicas válidas, talvez direitos e princípios 

mais abstratos, talvez debates legislativos, talvez jurisprudência. Do nosso ponto de vista, a 

questão não é o que conta, oficialmente, como “fontes”, mas que elementos são vistos e quais 

se desdobram de fato no trabalho de advocacia ou justificação. 

O trabalhador se utiliza dos ingredientes jurídicos para convencer uma plateia de algum 

tipo (e a ele próprio também) que uma apreensão inicial (a sua ou a de outro) da determinação 

ou indeterminação estava equivocada. No entanto, não há nada que garanta que essa empresa 

triunfe. Trabalho não é a cognição da lei obrigatória nem a discricionariedade para discernir o 

direito de acordo com a “preferência legislativa”. Está entre ambos. Os ingredientes jurídicos 

restringem o trabalho jurídico, mas da forma que um meio compele qualquer trabalhador. A 

restrição somente se dá contra um esforço para fazer com que os ingredientes signifiquem 

uma coisa ou outra. 

Dizer que a interpretação da regra era determinada é apenas dizer que ao final do processo 

de trabalho o intérprete foi incapaz de alcançar a reinterpretação estratégica desejada a partir 

do significado inicialmente autoevidente da norma como aplicável aos fatos. Em outras 

palavras, a escola dos estudos críticos jurídicos, como eu a entendo, aceita por completo a 

ideia positivista de que o direito é algumas vezes determinado e outras indeterminado. O CLS 

rejeita tanto a ideia de indeterminação global como a ideia de que sempre há uma 

interpretação correta, não importa quão obscura ou difícil de alcançar. Porém também rejeita a 

ideia de que a determinação e a indeterminação são “qualidades” ou “atributos” inerentes à 

norma, independentemente do trabalho do intérprete.  



O êxito estratégico contra a determinação (ou indeterminação) inicialmente autoevidente é 

uma função de tempo, estratégia, habilidade, e dos atributos “intrínsecos” ou essenciais ou 

“objetivos” ou “reais” da regra que se tenta mudar, como aparecem no contexto dos fatos 

apresentados. 

A pergunta ”ontológica” é se é adequado considerar a determinação da regra como 

aplicada aos fatos, o que significa sua qualidade vinculante ou “válida” como insuperável ao 

fim do período que se teve para trabalhar com ela, como seu atributo próprio, algo inerente a 

ela. A alternativa é que a qualidade determinada ou indeterminada da regra não pode ser 

entendida de outro modo do que como um “efeito”, o “efeito da necessidade” ou “efeito da 

determinação”, produzido contigencialmente pela interação do tempo, estratégia e habilidade 

do intérprete com um incognoscível “existir em si” ou natureza “essencial” da regra em um 

contexto fático dado.  

O trabalhador jurídico realiza a redução fenomenológica clássica ou “coloca entre 

parênteses” [epoché] (Husserl
18

) a questão de se a resistência da regra à reinterpretação é um 

resultado do que ela “realmente” é ou simplesmente um efeito do tempo, estratégia e 

habilidade. O trabalhador age tentando mudar as coisas, sem um pré-compromisso de uma 

forma ou de outra com uma ontologia da norma. Para o intérprete estratégico nada depende da 

decisão sobre a essência. A posição da esquerda fenomenológica dentro da CLS também 

adota essa atitude.  

B. Os interesses determinam quanto trabalho deve ser realizado. A distinção de Max 

Weber entre interesses materiais e ideais é útil aqui
19

. Os litigantes podem estar motivados 

materialmente, o juiz também, mas os juízes (e os juristas) estão obviamente conscientes com 

frequência apenas sobre interesses ideais. Eles escolhem uma estratégia de trabalho porque 

entendem que seu empreendimento deve ter a ver com "justiça", entendida como não sendo 

idêntica à aplicação da lei. Eles também entendem o dever de alcançar justiça como 

“subordinado” ao direito. Mas esse dever apenas pode ser operacional depois de o direito ser 

estabelecido. A definição convencional da função judicial (ou jurídica) nada diz sobre o 

trabalho jurídico, porque o modelo padrão (positivista) reconhece apenas cognição e 

discricionariedade e não deixa espaço para trabalho.  

Aqueles que entendem a interpretação como cognitiva ou discricionária, provavelmente 

tendem a considerar o trabalho projetado para alcançar uma mudança especial na acepção 

autoevidente de uma norma, em uma direção que é determinada estrategicamente, isto é, 

extrajuridicamente, como ilegítima. Eu penso que o argumento pela ilegitimidade é incorreto.  

Primeiro, muitas pessoas concordam que se supõe que os juízes trabalham na interpretação 

e têm de decidir como orientar seu trabalho. Certamente, muitos juristas olhariam isso como 

uma violação aos deveres da função judicial para que o juiz atue simplesmente sobre o 
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significado da norma que era inicialmente autoevidente, uma vez que tenha sido indicada que 

haveria outra possibilidade. A razão para isto é que o juiz sabe que o trabalho pode mudar a 

aparência inicial. Ele não pode considerá-lo como "verdadeiro" apenas porque ele é 

inicialmente juridicamente autoevidente.  

Diante da obrigação de trabalhar em uma direção ou em outra, juízes (e juristas) com 

frequência optam por orientar seu trabalho para o objetivo de transformar a sua intuição 

extrajurídica ou legislativa de escolha-da-justiça-em-regra na realidade da decisão judicial. 

Esses juízes são os "ativistas", na linguagem estadunidense. Na consciência jurídica 

contemporânea, juízes que trabalham dessa forma estão sujeitos a serem acusados de fazer 

este trabalho "ideologicamente".  

No discurso jurídico contemporâneo, uma ideologia é um "projeto de universalização" 

(Habermas
20

), significando a asserção de uma concepção controversa da justiça, que alguns 

afirmam ser uma mera racionalização de interesses partidários, ainda que defendida por seus 

adeptos por servir aos interesses de todos – assim como os interesses alegados pelos seus 

opositores como sendo meramente parciais (Mannheim
21

).  

A busca por uma agenda jurídica manifestamente ideológica é problemática para um juiz 

ou um jurista, porque mesmo se reconhecermos sem hesitação que os juízes são obrigados por 

seu papel a trabalhar para fazer com que o direito positivo corresponda à justiça, é uma 

premissa da teoria liberal democrática da separação de poderes que a ideologia não é para o 

judiciário (nem para o jurista), mas para o legislador democraticamente eleito.  

Os juízes com frequência respondem ao dilema alegando que trabalham e que tentam 

trabalhar, não ideologicamente – colocando entre parênteses suas preferências legislativas ao 

decidir de que modo eles tentarão utilizar as molduras ou os núcleos. Mas, quando fazem isso, 

eles precisam lidar com o fato de que sua audiência, e eles mesmos, compreende resultados 

diferentes como decorrência de ideologias distintas, em muitos casos envolvendo intensas 

disputas.  

Duas posturas judiciais (e jurídicas) muito comuns, na presença desse dilema, são a 

"bipolaridade" e a "separação das diferenças". Na primeira, o juiz estabelece, para si e para 

outros, que ele é "neutro" ideologicamente porque alterna imprevisivelmente entre as opções 

definidas pelas ideologias em conflito. Na segunda, o juiz estabelece sua neutralidade ao ser 

um "centrista", elaborando uma solução que dê algo para cada lado, sem dar a um lado tudo o 

que ele demanda. Essas são soluções de má-fé, no sentido de Sartre em “O Ser e o Nada
22

” , 

porque elas evitam o conflito através da negação (no sentido de Freud
23

 e Anna Freud
24

).  
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A posição do juiz “ativista”, que consciente ou inconscientemente segue os seus próprios 

compromissos ideológicos (no lugar de alegar sua neutralidade porque é um curinga ou um 

centrista), parece-me mais eticamente plausível. O juiz sabe que o trabalho pode fazer com 

que a regra se aproxime de sua preferência legislativa, mas pode não o fazer. Suponha que ele 

esteja empenhado em aplicar a regra se não puder as desestabilizar usando as técnicas 

judiciais aceitas e convencionais – isto é, mediante a pesquisa nos ingredientes jurídicos que o 

levará à sua reinterpretação de acordo com os cânones aceitos do raciocínio jurídico. 

Então, por que ele não deveria direcionar seu trabalho, tempo, estratégia e habilidade para 

encontrar o argumento que fará com que o direito corresponda à sua concepção de justiça? 

Parece evidente, para mim, que ele simplesmente estaria agindo ilegitimamente se ele falhou 

ao tentar fazê-lo; em outras palavras, se ele falhou ao tentar retrabalhar o direito positivo para 

fazê-lo corresponder à sua ideia de justiça. A função judicial (e jurídica) requer a fidelidade 

ao “direito” no sentido complexo que combina um elemento positivo e um ideal.  

Essa posição, que legitima o trabalho jurídico tenta inclinar o direito no sentido ideológico 

preferido pelo juiz (ou pelo jurista) é, claramente, “anarquista” (ou, ao menos, plural) do 

ponto de vista “Jacobino” que posiciona a legitimidade jurídica exclusivamente na vontade do 

povo. Além disso, ela enfrenta um problema de regresso infinito para saber se o juiz, de fato, 

desestabilizou a norma utilizando apenas o que eu descrevi como “técnicas judiciais 

convencionais”. Mas as alternativas que condenam a priori o trabalho judicial são piores 

porque incoerentes, dado o nosso entendimento social dos requisitos do papel judicial. 

C. Se nós reconhecemos que os juízes podem e trabalham para mudar os núcleos ou as 

molduras (quer consideremos ou não este trabalho como legítimo), então uma noção básica de 

Hart/Kelsen é enfraquecida. Isso é o que Kelsen chama de “concepção dinâmica
25

”, na qual o 

movimento da criação da norma vai do abstrato ao específico ou concreto. Em Hart, é a noção 

de que a adjudicação "preenche" a penumbra, também expressa por MacCormick nesta 

citação: “A tese de que até as melhores leis ou linhas traçadas deixam alguma penumbra de 

dúvida, e isso determina um exercício de discricionariedade parcialmente política para 

resolver a dúvida, não é particularmente nova, é senão a moeda comum do positivismo 

jurídico moderno... Um ponto crucial, contudo, é que não se deve perder nem subestimar o 

significado do desenhar-linhas ou da determinatio como já discutido. O direito realmente 

resolve e realmente pode resolver problemas de prioridade entre princípios ao fixar regras, e 

mesmo quando surgem os problemas de interpretação das regras, foca-se em pontos mais 

rigorosamente definidos do que se fossem uma questão no geral como aquele de um princípio 

puro. Fixar regras é algo que pode ser feito tanto pela legislação quanto pela jurisprudência; 

mais comumente, em um sistema moderno, pelos dois, combinados. Trata-se de um dos 

legados do direito à civilização o fato de que ele pode sujeitar questões práticas a formas mais 
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estritamente focadas de argumento que aquelas que estão disponíveis para a razão prática 

irrestrita
26

”. 

Se o trabalho estrategicamente direcionado na interpretação pode desfazer as apreensões 

iniciais de núcleos ou molduras, então essa afirmação é muito otimista sobre “os legados do 

direito à civilização". Em um desenvolvimento mais extenso sobre o tema
27

, eu sugeri que 

"pequenas" questões podem uma grande carga ideológica de interesses. Depois, eu sugeri, 

contrariamente a MacCormick, que os mesmos argumentos de princípio se repetem em cada 

nível de abstração, de modo que resolver os problemas "mais abaixo" na pirâmide envolverá 

argumentos não menos controversos do que aqueles localizados no topo. Esse é o argumento 

sobre o fenômeno do "ninho"
28

.  

Para os nossos propósitos aqui, há um ponto bastante diferente: mesmo depois que uma 

interpretação é estabelecida, o trabalho pode desestabilizá-la. Isso significa que o trabalho 

pode "infligir" ou "mudar" núcleos e molduras. Existe agora um "de baixo para cima" 

dinâmico que se contrapõe até certo ponto com a dinâmica, do abstrato ao concreto, "de cima 

para baixo" de Hart e Kelsen. Ao invés do foco progressivamente mais estreito para as 

questões controvertidas de MacCormick, o trabalhador pode esperar dividir os núcleos abertos 

ou os dissolver.  

Assim, o trabalho faz mais do que preencher dinamicamente a moldura ou a penumbra 

com escolhas estrategicamente determinadas de normas. A ideologia influencia no trabalho, 

que influencia as molduras e núcleos, os quais, por sua vez, proporcionam, de uma visão 

coerente, meios para futuras desestabilizações de outros núcleos e molduras. 

Nessa perspectiva, o corpo de direito válido, isto é, o direito que considerado pelos 

trabalhadores jurídicos em seu encontro inicial com os ingredientes como núcleos ou 

molduras, é mais bem entendido, primeiro, como um produto histórico do trabalho de 

advogados, juristas e juízes que perseguiram (algumas vezes; consciente ou 

inconscientemente) projetos ideológicos conflitantes (que podem ser centristas, no sentido 

acima), e, segundo, como sempre, mas imprevisivelmente sujeitos a desestabilização por 

futuras estratégias de trabalho ideologicamente orientadas. 

III. Para entender a posição acima – possivelmente a posição dominante dentro da escola 

de estudos críticos jurídicos desde pelo menos 1985, e hoje a única posição remanescente do 

CLS discutida explicitamente – pode ser útil contrastá-la com uma típica leitura equivocada 

do CLS desde o interior da corrente principal da filosofia jurídica anglo-americana, nesse caso 

por meu amigo Brian Bix: “em particular, os teóricos de CLS têm argumentado a favor da 

indeterminação radical do direito: o argumento de que os ingredientes jurídicos não 
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determinam o resultado de casos específicos. Os teóricos de CLS geralmente aceitaram que os 

resultados da maioria dos casos eram previsíveis; mas isso era, segundo eles, não a causa da 

determinação do direito, e sim porque os juízes tinham tendências conhecidas e previsíveis. 

Os ingredientes jurídicos, por si mesmos, se dizia serem indeterminados, porque a linguagem 

era indeterminada, ou porque as regras jurídicas tendiam a incluir princípios contraditórios 

que permitiram aos juízes justificar qualquer resultado que eles escolhessem (Kelman, 1987). 

As críticas aos CLS são tidas, em geral, por exageradas (Solum, 1987); embora bem possam 

haver casos para os quais os ingredientes jurídicos não forneçam um resultado claro, ou ao 

menos não um resultado com o qual todos poderiam concordar de imediato, isso não nega a 

facilidade da vasta maioria dos conflitos possíveis nem a possibilidade de respostas corretas 

ainda que para os casos mais difíceis
29

”. 

1. A tendência da esquerda fenomenológica da CLS (provavelmente a tendência 

dominante) propôs que os ingredientes jurídicos determinam ou não o resultado dos casos 

apenas em interação com as estratégias argumentativas de juristas que perseguem metas com 

tempo e recursos limitados. Os ingredientes são uma parte da determinação, mas somente em 

combinação com a atividade interpretativa que não é cognitiva, mas estratégica, consciente ou 

inconscientemente. Não é e nunca foi a posição dessa tendência dentro da CLS a de que os 

“ingredientes jurídicos não determinam o resultado de casos particulares”, mas sim que sua 

influência é mediada e que sua determinação ou indeterminação "intrínseca" ou "essencial" é 

incognoscível.  

Os ingredientes jurídicos são "indeterminados" apenas no sentido de que às vezes é 

possível desestabilizar apreensões iniciais por meio do trabalho jurídico – "intrínseca"  

ou "essencialmente" eles não são determinados nem indeterminados. Na verdade, nós com 

frequência inicialmente os apreendemos como determinando o resultado de um caso 

específico ou, ao contrário, como não determinando o resultado (porque o caso cai na 

penumbra ou dentro da moldura). Em um tipo de aparente determinação, nós prevemos um 

resultado porque nós antecipamos que nenhum trabalho será feito para desestabilizar a 

apreensão inicial. E frequentemente será possível prever que tal trabalho não será feito, 

porque os projetos ideológicos existentes determinados pelo poder judiciário concordam com 

a apreensão inicial, ou concordam que o resultado não vale a pena a partir do trabalho 

desestabilizador. Nós poderíamos antecipar que isso poderia se dar de outra maneira se atores 

com projetos ideológicos radicais ou outros projetos remotos trabalhassem normalmente 

como juízes ou como juristas influentes.   

Num segundo tipo de caso, os ingredientes jurídicos são determinados quando, após o 

trabalho jurídico ter atingindo o ponto de esgotamento do tempo e dos recursos disponíveis, o 
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prognosticador encontra-se incapaz de desestabilizar a apreensão inicial de que há uma norma 

aplicável, e que essa norma decide o caso para uma parte ou para a outra. Com base nisso, 

prevê-se um resultado porque se antecipa que o trabalho realizado para desestabilizar a 

apreensão inicial fracassará. A previsão de um resultado da interação entre os fatos como 

apresentada, o trabalho interpretativo e a "essência" incognoscível dos ingredientes é baseada 

na crença de que quem decide será incapaz de apresentar um bom argumento para um 

resultado alternativo. Novamente, as ideologias centristas compartilhadas por juízes e juristas 

em países capitalistas são um fator importante nesse tipo de previsão.  

Os autores da CLS têm trabalhado desde o início e continuamente para determinar como as 

regras, particularmente de propriedade e de contrato, que pareciam capazes de suportar 

mesmo o esforço mais continuado de transformação pela interpretação, dadas as preferências 

ideológicas da esquerda moderada ou da direita moderada, compartilhadas virtualmente por 

todos os juízes em todos os países capitalistas, têm impactos enormes e injustos sobre os 

grupos oprimidos. Essa é a contribuição da CLS para a sociologia do direito e para ala 

esquerda da análise econômica do direito.  

2. A noção de que a indeterminação da linguagem explica o modo como o direito é 

indeterminado, teve alguma influência sobre a CLS, particularmente nos primeiros escritos de 

Unger
30

, e em autores como Boyle
31

, que propunham falar pela CLS como um conjunto. 

Desde o início, uma corrente mais influente argumentou que as regras variam na 

"realizabilidade formal", ou "administrabilidade", de modo que a simples crítica linguística é 

com frequência trivial, como são todos os demais argumentos de indeterminação "global"
32

.  

A imputação de Bix à CLS de uma noção de que "as regras jurídicas [tendem a conter] 

contêm princípios conflitantes" é intrigante. O argumento da CLS era, a la Dworkin,
33

 que os 

princípios, as políticas e os direitos, e certamente visões de mundo, são todos parte das fontes 

efetivamente jurídicas, mas, contra Dworkin, de que estão em conflito inerradicável dentro de 

cada um e entre todos. Sua presença conflituosa se reflete nas mais concretas "normas 

jurídicas válidas do sistema”, as quais a CLS, ao seguir o realismo jurídico, entende como 

compromissos, sempre, complexos desses conflitos
34

. Porque as regras são compromissos, ao 

contrário de um trabalho coerente a partir de um ou outro princípio compreensivo, elas estão 

muito mais abertas a desestabilizações de vários tipos do que reconhecem os escritores do 

coerentismo.  

3. Os "preconceitos" dos juízes são relevantes, porque eles orientam o trabalho jurídico de 

juízes (e de outros juristas) ao transformar as apreensões iniciais de que os ingredientes 
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requerem no sentido particular sugerido pelos interesses materiais ou ideais dos juristas 

(vagamente, a ideologia do jurista). Se o jurista terá êxito no trabalho de fazer com que os 

ingredientes estejam em conformidade com o seu motivo estratégico extrajurídico ideológico 

ou material nunca é cognoscível antecipadamente (embora, como com qualquer evento futuro 

incerto, possamos fazer previsões). Os juristas aceitam constantemente interpretações de 

acordo com as quais o direito positivo é contrário à sua opinião como ao que ele deve ser.  

Além disso, os "preconceitos" ou a ideologia não determinam que as estratégias de 

trabalho de um jurista sejam mais conclusivas que o sistema de normas jurídicas que 

determina os resultados. Ideologias são tão indeterminadas quanto o ordenamento jurídico. Há 

um círculo hermenêutico de trabalho aqui, no qual as indeterminações de cada nível são 

resolvidas recorrendo a um nível mais profundo com suas próprias indeterminações, e assim 

sucessivamente, até retornar ao ponto de partida, no qual as ideias jurídicas influenciam a 

ideologia e vice-versa
35

. 

4. As críticas da CLS foram consideradas exageradas (ou indicativas de incompetência ou 

insanidade mental) por parte de uma corrente paradigmática atual que a compreendeu mal, 

mais ou menos da forma como Brian Bix na citação acima. Elas também são muitas vezes 

interpretadas equivocadamente, não como nos parágrafos anteriores, mas ao reivindicar "a 

determinação na última instância” pela base, ou como uma vulgar afirmação marxista de que 

os juízes são "o comitê executivo da classe governante”, e que agem caso a caso para ampliar 

"os interesses do capital." As más interpretações derivam, em parte, da mais ou menos 

completa ignorância tanto da fenomenologia como da teoria crítico-social entre os teóricos 

jurídicos estadunidenses da corrente dominante, em parte pelos recursos limitados que esses 

filósofos jurídicos dedicam a correntes marginais (Bix é excepcional em sua familiaridade 

com os escritos da CLS), e, em parte, devido à inversão normal das correntes dominantes por 

reproduzir a marginalidade dos marginalizados.  

5. Todo mundo sabe que "há casos para os quais os ingredientes jurídicos não dão um 

resultado claro". E que há casos em que os ingredientes jurídicos não dão um resultado  

"com o qual todos poderiam imediatamente concordar". Porém, é quase outra questão asserir 

que há um peso no tipo de crítica da CLS para "negar" "a facilidade com que se resolvem a 

grande maioria de disputas possíveis
36

”. Essa afirmação quantitativa tem um lugar importante 

no esquema positivista, ou pelo menos no esquema hartiano. Ele serve para reafirmar que o 

reconhecimento da discricionariedade judicial na penumbra não implica nenhuma ameaça ao 

valor liberal do Estado de Direito. De acordo com Hart, o "cético perante as regras” é bem-

vindo “conquanto não se esqueça que ele é aceito na margem; e que ele não nos cegue frente 

ao fato de que o que possibilita esses notáveis desenvolvimentos pelos tribunais das regras 
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mais fundamentais é, em grande medida, o prestígio adquirido pelos tribunais devido à sua 

atuação, inquestionavelmente regida por regras, nas vastas áreas centrais do direito
37

”. 

O argumento da CLS é que a questão de que proporção das disputas atuais ou imagináveis 

tem resultados determinados, dados os ingredientes jurídicos, devendo ser questionada 

levando-se em conta a possibilidade de que o trabalho jurídico desestabilize a apreensão 

inicial do que os ingredientes requerem. Determinação é uma função não só das palavras com 

que são formuladas as normas válidas e do conteúdo de outras fontes, como também de sua 

interação com os recursos e as estratégias de quem quer que tenha o poder de fazer uma 

interpretação jurídica, e a “coisificação” dos ingredientes e dos fatos como eles foram 

apresentados. Uma vez que levemos isso em consideração, declarações sobre "a vasta maioria 

das disputas" ou "vastas áreas centrais do direito" são simplesmente sem sentido
38

. 

6. Que os resultados não sejam determinados em alguns casos, de acordo com Bix, não 

"nega a... possibilidade de respostas corretas, mesmo para os casos mais difíceis". O único 

sentido inteligível de uma "resposta correta" em um caso, difícil ou fácil, dada a 

fenomenologia exposta, é que tendo trabalhado com o tempo e os recursos disponíveis e em 

conformidade com a estratégia escolhida o intérprete não pode encontrar uma alternativa para 

alguma apreensão específica de qual regra se aplica e o que ela requer quando aplicada. Em 

outras palavras, após a realização da redução fenomenológica "a resposta correta" é aquela 

que é produzida por um argumento que tem "o efeito de necessidade". Quanto a se há uma 

resposta correta no sentido daquela disponível para cognição, a CLS toma a posição de Kant 

sobre "a coisa em si". 
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