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RESUMO
Esta dissertação, produzida mediante o método hipotético-dedutivo, tem como objetivo
investigar e apresentar a argumentação consequencialista como exemplo de justificação
de decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, sobretudo, transitando pelo
tema do neoconstitucionalismo, bem como pela teoria da argumentação jurídica de Neil
MacCormick. O objeto deste estudo está inserido no âmbito das relações entre Direito e
Democracia, porque as premissas dessa relação envolvem os pressupostos da
argumentação jurídica como manifestação prática do Estado Democrático de Direito.
Esse ponto ganha ainda mais relevância quando do debate acerca do papel da jurisdição
no enfrentamento de casos controvertidos, principalmente, por meio dos requisitos da
argumentação: universalidade, coesão, coerência e consequencialismo. Ao explorar o
problema da questão se valores juridicamente apropriados podem servir de base à
argumentação jurídica, parte-se da hipótese que decisões judiciais podem envolver
elementos de uma argumentação consequencialista, além das referências ao texto legal e
à jurisprudência. Isso porque, primeiro, admite-se a sobreposição de diferentes espécies
argumentativas no âmbito da jurisdição constitucional e, segundo, defende-se a
possibilidade que em conflitos controvertidos se articulam argumentos que
consubstanciam questões consequencialistas como circunstâncias a serem enfrentadas e
decididas no âmbito prático do Direito. A pesquisa também abrange um estudo de cinco
casos julgados pelo STF que foram selecionados por meio de três critérios: critério
institucional como consideração de relevância dos julgados; critério material baseando o
estudo em casos do controle concentrado de constitucionalidade; e critério temporal de
três anos a contar do ano de 2012. Essa etapa tem o propósito de identificar critérios
argumentativos que podem representar uma estrutura de argumentação consequencialista,
ou seja, esta dissertação abrange as tensões entre teoria e prática jurídica, bem como
envolve questões relevantes acerca da argumentação jurídica no Brasil e da sua
importância para a tomada das decisões judiciais. Logo, defende-se que o caráter
argumentativo do Direito representa um recurso efetivo no enfrentamento das tensões de
legitimidade democrática oriundas dos desafios impostos pelo século XXI.
Palavras-chave: Democracia. Justificação de Segunda Ordem. Neoconstitucionalismo.
Neil MacCormick. Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT

This work, produced by the hypothetical-deductive method, aims to investigate and
present the consequentialist reasoning as an example of justification of decisions under
the Supremo Tribunal Federal – STF, mainly transiting the neoconstitutionalism theme,
as well as the theory of legal reasoning of Neil MacCormick. The study object is inserted
in relations between Law and Democracy, because the assumptions that involve
assumptions regarding the reasoning as manifestation of the Rule of Law. This point
becomes even more important when the debate about the role of jurisdiction in
controversial cases, especially, through the reasoning requirements: universality,
consistency, coherence and consequentialism. To explore the problem of the matter is
legally appropriate values can be the basis for legal arguments, part from the hypothesis
that judicial decisions may involve elements of a consequentialist reasoning, in addition
to references to legal texts and jurisprudence. This is because, first, it is assumed the
overlap of different argumentative species within the constitutional jurisdiction and,
secondly, defends the possibility that in disputed conflicts articulate arguments that
embody consequentialist issues such circumstances to be addressed and decided at a
practical level of Law. The research also covers a study of five cases decided by the STF
who were selected using three criteria: institutional criteria as consideration of relevance;
substantive test basing the study focused on concentrated control of constitutionality; and
temporal criterion of three years from the year 2012. This step is intended to identify
argumentative criteria which may represent a consequentialist reasoning structure, that is,
this work covers the tensions between theory and legal practice, and involves significant
questions about the legal reasoning in Brazil and its important for making judicial
decisions. Thus, it’s argued that the argumentative nature of Law is an effective remedy
in addressing the democratic legitimacy of tensions arising from challenges of the twentyfirst century.

Keywords: Democracy. Second-order Justification. Neoconstitutionalism. Neil
MacCormick. Supremo Tribunal Federal.
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INTRODUÇÃO
A presente dissertação aborda um tema relevante ao desenvolvimento das relações
entre Direito e Democracia, um tema fundamental tanto do ponto de vista da teoria quanto
da prática do Direito. Por isso, defende-se que argumentação jurídica é relevante não
apenas porque envolve o modo de atuação do Poder Judiciário, mas a proteção legítima
dos direitos fundamentais, bem como a relação harmônica entre interpretação e aplicação
das normas jurídicas no âmbito da Democracia.
Esta pesquisa, portanto, afirma que a atuação do Poder Judiciário representa a
própria manifestação prática do Estado Democrático de Direito, sobretudo, no dever de
efetivação dos direitos fundamentais. Porém, as complexidades das relações humanas
acabam refletidas na jurisdição, problematizando a solução de casos controvertidos, bem
como produzindo uma tensão entre fortalecimento de direitos e respeito às estruturas
democráticas.
As principais dificuldades dessa tensão, por um lado, residem na infinidade de
questões e dilemas práticos que envolvem as decisões judiciais no mundo contemporâneo
e, por outro, nos problemas relacionados à argumentação jurídica, por exemplo as
interferências de proposições não jurídicas da Política e da Economia.
Desse modo, o estudo da realização judicial do Direito se torna um tema relevante
porque a construção argumentativa dos fundamentos judiciais pode ser pautada em um
sistema de diversidade e condizente com a pluralidade das relações sociais. Significa dizer
que a argumentação jurídica pode compor uma arquitetura com os fundamentos
constitucionais, principalmente, em harmonia com os desafios impostos pela sociedade
do século XXI.
Nessa linha de pensamento, ao propor uma discussão crítica acerca da atuação do
Poder Judiciário, esta pesquisa procura investigar perspectivas teóricas aliadas à defesa
da legitimidade da argumentação jurídica na promoção dos direitos fundamentais, bem
como desconstituir compreensões acríticas acerca do papel de compromisso da jurisdição
com a Democracia.
Para tanto, no primeiro capítulo desta dissertação, procura-se investigar o tema do
neoconstitucionalismo principalmente como movimento jurídico que afeta as bases de
interpretação e aplicação das normas constitucionais. Aliás, ao propor essa investigação,
especula-se que as decisões da jurisdição constitucional sofrem influência do contexto de
transformação trazido pelo neoconstitucionalismo.
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Essa influência é também responsável por problematizar as relações entre Direito
e Democracia, bem como compõe um cenário de críticas doutrinárias acerca da
possibilidade de ativismos judiciais, responsáveis por colocar a legitimidade democrática
da jurisdição à prova.
Por outro lado, diante da suposta inoperância dos Poderes Executivo e Legislativo
na garantia de direitos, destaca-se o protagonismo institucional do Poder Judiciário que,
influenciado pelo contexto de transformação neoconstitucionalista, promove a ampliação
material do escopo normativo, efetivando direitos e alcançando soluções jurídicas
fundamentadas no conjunto principiológico constitucional.
Desse modo, em uma sociedade onde a efetividade de direitos fundamentais ainda
depende da atuação positiva do Poder Judiciário, nota-se a relevância da pesquisa. Isso se
deve porque as premissas da relação entre Direito, Democracia e argumentação envolvem
os pressupostos básicos para o desenvolvimento equilibrado de cenários políticodemocráticos.
Diante desses dilemas, a presente dissertação busca ressaltar uma visão
doutrinária que ao mesmo tempo concede importância à autonomia do Direito, à
Democracia, bem como ao estudo da argumentação jurídica. Baseado nesse objetivo, o
segundo capítulo oferece uma pesquisa circunscrita do pensamento de Neil MacCormick.
MacCormick propõe uma teoria da argumentação ligada com um sistema jurídico
institucionalizado, formado por convenções humanas: sociais, morais e jurídicas. Ou seja,
uma ordem jurídica válida é composta tanto por regras, estabelecidas pelas autoridades,
quanto por regras ou princípios reconhecidos por autoridades no exercício da prática
argumentativa do Direito.
A opção pela produção teórica de MacCormick se dá em face da preocupação do
autor com os aspectos práticos e normativos do Direito. A referida doutrina permite
compreender elementos de validade jurídica na sua relação com diferentes concepções
argumentativas e no enfrentamento de casos controvertidos, bem como melhor entender
a natureza e os limites do poder dos julgadores no âmbito dos regimes democráticos.
Combinado com essa investigação teórica, o terceiro capítulo da dissertação
consiste em um estudo da argumentação de cinco casos, julgados pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, que envolvem problemas de interpretação em matérias controvertidas.
Esse capítulo tem o propósito de identificar critérios argumentativos que podem
representar uma estrutura de argumentação consequencialista.
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Esse ponto é um desafio do trabalho porque a problemática da argumentação
consequencialista versa sobre em que medida as decisões judiciais podem ser justificadas
a partir das suas consequências, sobretudo, à luz de critérios racionais de avalição de
hipóteses para solução de um caso.
Ao propor uma investigação da argumentação jurídica em contraste com o estudo
dos casos julgados pelo STF, nota-se que a pesquisa abrange as tensões entre teoria e
prática jurídica, bem como envolve questões relevantes acerca da argumentação jurídica
no Brasil e da sua importância para a tomada das decisões judiciais.
Todavia, para o efetivo enfrentamento deste desafio, compreende-se a necessidade
da aproximação das formulações acima mencionadas com o problema da pesquisa
resumido nas seguintes interrogações: O STF utiliza argumentação consequencialista
para justificar decisões em casos controvertidos? E ainda: critérios consequencialistas
podem servir de base à argumentação jurídica, bem como são fatores relevantes para
justificar as decisões em casos controvertidos?
Com base nesse problema de pesquisa, entende-se que a hipótese deve ser
formulada como uma proposição afirmativa. Com essa proposição, pretende-se em maior
medida auxiliar na explicação dos fenômenos pesquisados. Logo, o enfrentamento do
problema da argumentação e justificação das decisões judiciais permite a construção da
seguinte hipótese: decisões judiciais em casos controvertidos podem envolver elementos
de uma argumentação consequencialista além das referências ao texto legal e à
jurisprudência.
Nas circunstâncias desta dissertação, entende-se que a referida hipótese constitui
um instrumento relevante para o avanço do conhecimento científico, bem como oferece
condições de argumentação e demonstração das evidências práticas obtidas no estudo. Ao
analisar os pressupostos que apoiam a referida hipótese, defende-se que será ampliado o
campo do conhecimento a respeito dos objetos da pesquisa.
A referida hipótese também é uma expressão significativa da relação entre Direito
e Democracia. Isso porque, primeiro, admite-se a sobreposição de diferentes espécies
argumentativas no âmbito da jurisdição constitucional e, segundo, defende-se a
possibilidade que nos conflitos jurídicos controvertidos se articulam argumentos que
consubstanciam questões consequencialistas como circunstâncias a serem enfrentadas e
decididas no âmbito prático do Direito.
Portanto, a hipótese expressa uma possível resposta ao problema da pesquisa, ou
seja, especula-se que em casos controvertidos a jurisprudência produz julgamentos
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consequencialistas que fazem parte dos critérios de validade do Direito mesmo em uma
ordem jurídica institucionalizada.
Não obstante a complexidade desta tarefa, pretende-se evidenciar a argumentação
consequencialista como um elemento presente nas decisões jurídicas. Por isso, o objetivo
geral da pesquisa é investigar e apresentar a argumentação consequencialista como
exemplo de justificação de casos no âmbito do STF.
Por sua vez, os objetivos específicos são: (a) investigar o movimento do
neoconstitucionalismo e suas controvérsias no âmbito da doutrina jurídica; (b) apresentar
os pressupostos teóricos da teoria da argumentação de MacCormick, destacando o Direito
como fato institucional, os casos controvertidos e os elementos da justificação de segunda
ordem; e (c) identificar por meio de estudo de casos critérios argumentativos
consequencialistas.
Além disso, observa-se que a dissertação foi desenvolvida por meio da técnica da
pesquisa bibliográfica que propõe uma revisão da literatura produzida através de
modalidade teórica. Essa modalidade está inserida no contexto das revisões
bibliográficas, por exemplo, com base em livros, artigos, dissertações e teses.
Já a revisão bibliográfica foi produzida por meio do método hipotético-dedutivo,
pelo qual o objeto de pesquisa é estudado a partir do processo de inferência dedutiva. O
referido método foi escolhido porque permite uma abordagem fundada na formulação de
hipóteses, especialmente, para fins de apresentar e verificar uma coerência lógica do
conteúdo do texto.
Nada obstante o método hipotético-dedutivo, a produção da pesquisa está atenta
para aspectos exploratórios e críticos, bem como se vale do modo de interpretação
fenomenológico-hermenêutico. A escolha deste modo se deve porque este não
corresponde a um mero instrumento de descrição, por um lado, permite o
desenvolvimento da pesquisa científica e, por outro, consiste na tarefa de compreensão
crítica dos temas pesquisados.
Ao final de cada um dos três capítulos da dissertação há um espaço de
considerações finais dos capítulos individualmente considerados. Com isso, procura-se
melhor sistematizar as discussões de cada capítulo e ao mesmo tempo trazer seus
elementos relevantes sem necessariamente alcançar a conclusão final da dissertação.
Todos esses elementos fundamentam as principais ideias defendidas na presente
pesquisa, bem como contextualizam e aproximam o problema e a hipótese defendida.
Aliás, neste trabalho não se propõe definições constitutivas acerca dos elementos
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desenvolvidos, mas definições operacionais dos conceitos para fins de permitir
significados concretos acerca dos elementos utilizados. Interessa a fixação de conceitos
somente na medida de articulação argumentativa desses elementos como condição da
própria existência da qualidade teórica da investigação científica.
Por oportuno, ressalta-se a pertinência entre o projeto de pesquisa e área de
concentração do programa de mestrado, qual seja, Direito, Democracia e
Sustentabilidade. A referida área de concentração expressa a disposição do programa para
pesquisas acerca da relação possível entre Direito e Democracia na construção de um
desenvolvimento sustentável, principalmente, mediante a compreensão dos desafios
contemporâneos na busca de efetivação dos direitos fundamentais.
A presente pesquisa, nesse sentido, contempla a área de conhecimento à qual
pertence o programa, isso porque tanto a área de concentração quanto a pesquisa cuidam
de aspectos relacionais entre o Direito e Democracia, abrangendo diferentes dimensões
dessa relação, por exemplo, a argumentação jurídica no âmbito do Estado Democrático
de Direito.
No que diz respeito à linha de pesquisa Fundamentos do Direito e da Democracia,
observa-se que o presente trabalho também se justifica. Isso porque os assuntos tratados
compreendem o funcionamento da jurisdição constitucional na produção das decisões
judiciais, das argumentações jurídicas na proteção dos direitos fundamentais, bem como
na reflexão da legitimidade do Direito para fins de expansão da Democracia.
A pesquisa dos fundamentos do Direito em cenários democráticos também exige
um estudo crítico e reflexivo acerca das possibilidades de construir uma ordem social
coerente com as demandas da contemporaneidade, sobretudo, por meio do discurso
jurídico. Por isso, defende-se que o presente trabalho, além de possibilitar um debate
acerca das condições da realização do Direito no âmbito da Democracia, também
corresponde às especificidades da linha de pesquisa.
Com essa metodologia, entende-se que a dissertação cumpre seu objetivo de
demonstrar conhecimento e capacidade de sistematização da literatura sobre o tema.
Defende-se, em vista disso, que o conhecimento adquirido ao longo da pesquisa permite
afirmar que os objetivos do projeto pedagógico do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito foram alcançados, especialmente, no que se refere ao aprimoramento
da capacidade de pesquisa e de interpretação crítica.
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