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Resumo: 

 Este trabalho visa analisar um 

recorte do debate jusfilosófico 

contemporâneo. A partir do pensamento de 

Ronald Dworkin, busco promover uma 

análise crítica das chamadas teorias 

convencionalistas do direito. Como 

contraponto ao pensamento dworkiniano, 

será utilizado o argumento pró-

convencionalista de Andrei Marmor. A 

hipótese é que não obstante Marmor dê ao 

convencionalismo uma interpretação mais 

sofisticada, sua teoria é ainda insuficiente 

para explicar casos jurídicos controversos. 

No entanto, nada no convencionalismo de 

Marmor o torna incompatível com uma 

teoria interpretativa, de forma que um juiz 

marmoriano ainda poderia se valer do 

arcabouço teórico de Dworkin para 

resolver um caso difícil. 

Abstract: 

 This paper aims to analyze a piece 

of the contemporary jusphilosophical 

debate. From the thoughts of Ronald 

Dworkin, I intend to promote a critical 

reading of the so called conventionalist 

theories of law. As a counterpoint to 

Dworkin’s ideas, will be used Andrei 

Marmor’s conventionalist account of law. 

The hypothesis is that, notwithstanding 

Marmor’s sophisticated reading of legal 

conventionalism, his theory still 

insufficient to explain hard cases. 

Nevertheless, nothing in Marmor’s 

conventionalism makes it incompatible 

with an interpretive theory, in such way 

that a marmorian judge might well draw 

arguments from Dworkin’s account in 

order to deal with hard cases. 
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Introdução: Fio Condutor 

 

* 

 

 As contribuições de Hart para a Teoria Geral do Direito deram origem a uma 

reviravolta metodológica que fizeram com que seja “cada vez mais trivial afirmar que H.L.A. 

Hart foi o mais influente teórico do direito do mundo anglo-saxão da segunda metade do 

século XX. O seu trabalho e sua influência, curiosamente, se estendem para além dos seus 

próprios trabalhos. A sua obra marca um momento de reforma da agenda de questões teóricas 

e filosóficas que animam o debate sobre teoria do direito”
1
. Ronald Dworkin foi, sem dúvidas, 

o maior crítico do pensamento hartiano na atualidade, sua objeção inicial sustenta-se em torno 

de dois eixos: o primeiro é que algumas vezes, princípios morais podem ser juridicamente 

vinculantes graças a seu mérito substancial, o segundo é que o positivismo jurídico, ao 

trabalhar com a ideia de um teste de pedigree que implique critérios de validade, não 

consegue explicar o funcionamento dos argumentos morais na prática jurídica
2
. 

 No andar do debate, a crítica de Dworkin ganhou uma nova formulação: o argumento 

dos positivistas não é capaz de explicar uma série de disputas entre os operadores do direito, 

principalmente no tocante à maneira de se interpretar o direito, porque ao lastrear a validade 

jurídica em fatos sociais, o positivismo não consegue distinguir entre os desacordos empíricos 

(Empirical Disagreements) e os desacordos teóricos (Theoretical Disagreements). 

Desacordos empíricos ocorrem quando existe dissidência acerca dos dados fáticos ou 

requisitos formais no direito, por exemplo, se dada lei foi aprovada pela Casa Legislativa 

competente. Desacordos teóricos, por sua vez, ocorrem quando há dissidência sobre os 

fundamentos do direito (Grounds of Law), ou seja, sobre que tipos de proposições devem ser 

verdadeiros, para que determinadas proposições sobre o direito sejam verdade. Um exemplo 

de desacordo teórico seria o debate acerca da competência da já citada Casa Legislativa
3
. 

 Segundo Dworkin, a maioria da Filosofia do Direito sustenta duas afirmações que 

impedem a devida compreensão dos desacordos teóricos, sendo elas: (I) que os fundamentos 

do direito de um determinado sistema jurídico são dependentes de consenso entre os 

operadores do direito e (II) que os fundamentos do direito têm um lastro histórico-

                                                   
1
 Cf. Ronaldo Porto Macedo Jr, As Várias lições de H.L.A. Hart in Ensaios sobre Teoria do Direito e Filosofia 

2
 Cf. Ronald Dworkin, Modelo de Regras I in Levando os Direitos à Sério. 

3
 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 4-6. Ver também Scott Shapiro, The Hart-Dworkin Debate: A Short 

Guide for the Perplexed, pp. 26-28. 
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institucional somente. Graças a estas duas afirmações, se torna inconcebível para boa parte da 

teoria do direito a existência de dissidência acerca dos fundamentos do direito, uma vez que 

eles seriam – em tese – consensuais
4
. Dworkin reveste seu argumento com uma série de 

casos-exemplo que apontam não apenas para a existência dos desacordos teóricos, mas 

também para o fato deles serem muito mais frequentes e importantes do que se pode pensar à 

primeira vista
5
.  

O estudo de caso revela que os desacordos teóricos dão-se em cima de elementos 

essenciais ao direito, contestando o conceito por completo, de modo que sua negação, dentro 

de uma abordagem semântica
6
 do direito, é uma das poucas possibilidades de salvaguardar a 

própria existência dos sistemas jurídicos, uma vez que, caso não exista um núcleo de casos 

nos quais os operadores do direito concordem com o uso do conceito de direito, dois juízes 

não estariam jamais em desacordo, pura e simplesmente porque jamais estariam discutindo 

sobre a mesma coisa. Seus argumentos seriam sem-sentido, e no limite, não-autênticos, pois 

factualmente eles estariam dizendo coisas diferentes, sobre pontos de vistas diferentes, e 

mesmo assim assumindo estarem tratando do mesmo assunto. Podemos colocar o problema 

da seguinte maneira: a teoria positivista, tal-e-qual exposta por Hart na primeira edição do 

Conceito de Direito, não é capaz de estabelecer quais critérios compartilhados existem entre 

os operadores do direito ao invocar o próprio conceito, porque tais critérios simplesmente não 

existem. Em suma, existe na teoria geral do direito um desafio: conseguir explicar 

filosoficamente a existência dos desacordos teóricos, sendo que no caso de falha, 

incorreremos em um ceticismo externo sobre o direito
7
. 

 

** 

 

 Em defesa de uma abordagem positivista do direito, foram elaboradas – a partir do 

pensamento do filósofo David Lewis – teorias convencionalistas, ou seja, que atribuem a 

existência dos sistemas jurídicos a convenções sociais. De acordo com uma tese 

convencionalista: 

                                                   
4
 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp 6-11. Ver também Scott Shapiro, The Hart-Dworkin Debate: A Short 

Guide for the Perplexed, pp. 29-30. 
5
 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 15-30. 

6
 Por abordagem semântica, me refiro a uma abordagem por meio da qual se busca encontrar quais são os 

critérios compartilhados no uso da expressão direito. Sobre isso, cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp. 150-

154. 
7
 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 37-44. 
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“O direito torna-se possível por uma convergência independente de 

atitude e comportamento: o que nós podemos pensar como um ‘acordo’ entre 

indivíduos, expresso na forma de uma regra social ou convencional.”8
  

 

Abordagens convencionalistas do direito buscam, em essência, atribuir uma 

interpretação convencionalista ao conceito de regra de reconhecimento (mais à frente, 

buscarei explicar o conceito em maior detalhe) como apresentado por Hart, ou seja, para um 

convencionalista, o padrão de validade de um dado sistema jurídico é definido por 

convenções sociais. Para utilizar a classificação conceitual de Dworkin, o conceito doutrinal 

de direito é visto pelos convencionalistas como um conceito criterial, ou seja, com critérios 

para sua correta aplicação, critérios estes que seriam dados por uma regra de reconhecimento 

convencional
9
. 

 No entanto, ainda em Law’s Empire, Dworkin dedica um capítulo ao estudo da teoria 

convencionalista, e entende que ela é incapaz de conferir uma interpretação adequada ao 

direito. Isso ocorre porque o convencionalismo não consegue nem explicar a prática jurídica e 

nem justificá-la
10

. Cabe aqui uma ressalva: a crítica de Dworkin no livro supracitado é, de 

certo modo, externa. Os autores convencionalistas não veem como tarefa de sua teoria 

justificar o direito. Assim, não é defeito de uma teoria não realizar o que ela não se propõe. O 

contraponto dworkiniano a essa defesa aparece com clareza em seu Justice in Robes, onde por 

meio de sua crítica ao chamado arquimedianismo, Dworkin busca mostrar que é impossível 

explicar o direito sem justifica-lo ao mesmo tempo
11

. 

 Fica então o desafio para o convencionalista: como rebater as críticas de Dworkin? 

Andrei Marmor, partidário das teorias convencionalistas, esboçou ainda na coletânea Hart’s 

Postscript uma explicação para a regra de reconhecimento, que foi aprimorada em textos 

posteriores, antes de ser apresentada em forma de livro
12

. Em essência, o argumento de 

                                                   
8
 Cf. Jules Coleman, Incorporationism, Conventionality and the Practical Difference Thesis in Hart’s Poscript: 

Essays on the Postscript to The Concept of Law, pp. 101. (tradução minha) 
9
 Cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp.1-12. 

Por conceito doutrinal, me refiro ao que o direito é em um determinado contexto. Ver o conceito doutrinal como 

um conceito criterial significa dizer que para determinar o que o direito é em um dado caso, é necessário ver 

quais critérios definem o que é o direito. Grosso modo, podemos fazer uma analogia do conceito criterial com 

uma lista de checagem: se os critérios forem cumpridos, a reposta X é o conceito doutrinal de direito. 
10

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 114-150. 
11

 Cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp. 140-168. 
12

 Cf. respectivamente,  Andrei Marmor, Legal Conventionalism in Hart’s Poscript: Essays on the Postscript to 

The Concept of Law, How is Law Like Chess e Social Conventions: From Language to Law 
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Marmor sustenta-se a partir das distinções entre os tipos de convenções sociais que ele traça. 

Segundo seu entendimento, existem convenções coordenativas (Coordenative Conventions), 

que coordenam condutas em situações problemáticas, e convenções constitutivas (Constitutive 

Conventions), que ao mesmo tempo em que criam e definem uma prática, também regulam a 

conduta dentro da prática. Para Marmor, a regra de reconhecimento seria uma convenção 

constitutiva, uma vez que não seria possível falar em dissidências dentro do direito, sem que 

houvesse antes alguma convenção que instituísse o que viria a ser o sistema jurídico
13

. Optei 

por analisar o pensamento de Marmor por entendê-lo uma apresentação diferenciada do 

convencionalismo, que se afasta das concepções mais usuais dessa linha de pensamento. A 

divisão entre convenções coordenativas e constitutivas, além de original, promove um 

afastamento das ideias originais de Lewis e também de outros autores, como Coleman e 

Postema, daí a relevância de se analisar essa teoria. 

 

*** 

 

 Com estas primeiras linhas, é possível traçar o mapa do trabalho. Antes de uma análise 

dos argumentos dos autores escolhidos, é importante ter em mente o conceito de regra de 

reconhecimento como ele foi apresentado por H.L.A. Hart, para entender como o 

convencionalismo de Marmor avança em relação a ele. Na próxima seção, trarei uma breve 

reconstrução do conceito, para então demonstrar qual seria sua importância, a saber, conferir 

identidade e estrutura a um sistema jurídico. É importante realçar aqui que o próprio Hart, em 

seu pós-escrito, vê a regra de reconhecimento como sendo uma convenção social (vale 

lembrar que o convencionalismo hartiano é pré-lewisiano). Em um segundo momento, 

buscarei apresentar alguns dos problemas relacionados à regra de reconhecimento que foram 

apontados com o tempo, e sua relação com o tema do trabalho. 

Depois tentarei fazer uma reconstrução fiel do argumento de Ronald Dworkin em 

Law’s Empire contra as teorias convencionalistas, a partir de sua concepção interpretiva 

(interpretive) do direito
14

. Para Dworkin, o direito é uma prática interpretativa, nos moldes de 

uma interpretação construtiva, que visa atribuir um sentido a uma determinada prática, de 

maneira a melhor explicá-la e justificá-la. Vou buscar ater-me no restante da seção a explicar 

                                                   
13

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 162-171. Ver também Andrei Marmor, 

Legal Conventionalism in Hart’s Poscript: Essays on the Postscript to The Concept of Law, pp. 205-214 
14

 Em princípio, o neologismo “interpretiva” não existe em português. Optei por usá-lo para distinguir quando 

uso interpretação da maneira prescrita por Dworkin, de interpretação em sentido amplo. Também distinguirei o 

uso técnico de “interpretação” com observações em parênteses. 



6 

 

porque o convencionalismo estrito (strict conventionalism), que segundo Dworkin é o 

convencionalismo autêntico, não consegue nem explicar a prática jurídica e nem justifica-la. 

Não explica a prática porque o convencionalismo não explica o comportamento dos juízes nos 

casos para os quais não haveria uma resposta pronta, nem as razões substantivas para que se 

siga o direito. Não justifica porque tanto a preservação de expectativas quando o equilíbrio 

entre flexibilidade e previsibilidade, as duas justificativas para o direito segundo o 

convencionalismo, são mais bem satisfeitas, respectivamente, pelo unilateralismo e pelo 

pragmatismo jurídico. 

Subsequentemente, deixarei as críticas de Dworkin de lado, para conseguir traçar com 

precisão os argumentos de Marmor a favor de uma abordagem convencionalista do direito. 

Farei uma breve apresentação do conceito de convenção tradicional, traçado por Lewis, e 

então entrarei na tese de Marmor. Para Marmor, existem regras de reconhecimento, pois elas 

permitiriam determinar o que é direito em um sistema jurídico, e que essas regras são 

geralmente seguidas pelos juízes e outros oficiais relevantes, eles mesmos só podendo existir 

graças ao reconhecimento. Marmor parte da teoria do direito de Hart, e enxerga a regra de 

reconhecimento como sendo uma convenção constitutiva (constitutive convention), uma 

convenção que constitui uma prática social e lhe atribui valores, também regulando ainda que 

parcialmente a conduta dentro dela. Mais especificamente, a regra de reconhecimento seria 

uma convenção de superfície (surface convention), ou seja, convenções que permitem a 

realização de outras convenções (deep conventions). 

A penúltima parte do trabalho confrontará a teoria de Marmor e as críticas de 

Dworkin, a tese sendo que o convencionalismo constitutivo é capaz de responder a uma série 

de críticas feitas por Dworkin, mas ainda é incapaz de salvar as premissas positivistas no 

debate metodológico
15

. Isso ocorre porque a teoria marmoriana é insuficiente para explicar o 

conceito doutrinal de direito, ou seja, dizer quais proposições de verdade são necessárias para 

tornar um enunciado jurídico verdadeiro em um dado caso concreto. Argumentarei, mais ao 

fim da seção, que o convencionalismo de Marmor não é incompatível com a tese interpretiva 

de Dworkin, sugerindo qual seria o papel das convenções constitutivas dentro do direito. A 

conclusão do trabalho trará uma breve recapitulação da linha argumentativa desenvolvida no 

paper, bem como ponderações finais acerca do debate analisado. 

 

                                                   
15

 À rigor, “metodologia” é uma expressão usada para se referir aos métodos utilizados na elaboração de uma 

pesquisa. A expressão mais precisa aqui seria “epistemologia”, mas o debate analisado ficou conhecido pela 

alcunha de “metodológico”.  
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**** 

 

 A essa altura, um leitor poderia me inquirir da importância do estudo desses debates 

teóricos. Do ponto de vista da teoria jurídica, esse tipo de estudo é importante, pois se trata de 

uma tentativa de explicar os fundamentos do direito, sua lógica interna. Sem esse tipo de 

conhecimento, a prática jurídica perde sentido, pois se converte em uma simples 

operacionalização de dispositivos legais. Um juiz, por exemplo, que não se pergunte acerca da 

natureza do direito, daquilo que ele faz e decide quando emite uma sentença, acaba por atuar 

como um autômato, sem ter em vista a dimensão daquilo que sai de sua mesa. Afinal, de onde 

vem seu dever em seguir e aplicar o direito? Cabe aqui uma frase de Neil MacCormick: “A 

teoria geral do direito é o estudo teórico de um assunto prático. O objetivo é chegar a um 

entendimento sistemático e geral do direito16
”. Dworkin é feliz ao perceber que um juiz 

hartiano decidiria casos de uma maneira diferente de um juiz Hércules, ou seja, para além de 

uma compreensão de um fenômeno social, uma teoria do direito também impacta a própria 

maneira de um juiz decidir um caso concreto
17

. 

Acredito que um caso-exemplo venha a ser útil para entender a discussão entre os 

autores escolhidos. O Habeas Corpus nº 73.351-4, de São Paulo será o nosso instrumento 

para exercício de argumentação. O acórdão do STF, datado de 1996, apresenta uma decisão 

que ilustra precisamente o problema dos desacordos teóricos, e nos fornecerá munição fática 

para entendermos as teorias analisadas
18

. O foco principal no caso seria o questionamento da 

possível utilização da escuta telefônica irregular como prova (à época, o uso das escutas ainda 

não estava regulado, daí ser vedado pelo artigo 5º da CF), bem como a contaminação das 

demais provas obtidas a partir dessa escuta, considerando a teoria do direito americano "Fruit 

of the Poisonous Tree", a fim de deferir ou indeferir o pedido de habeas corpus pleiteado pelo 

autor. O Supremo Tribunal Federal, em Tribunal Pleno, por maioria dos votos, deferiu o 

pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Octavio Gallotti, Sydney Sanches, Néri da 

Silveira e Moreira Alves, sendo declarado o impedimento do Ministro Carlos Velloso. 

Nesse HC, os ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence argumentaram, grosso 

                                                   
16

 Cf. Neil MacCormick, H.L.A. Hart, pp. 19. 
17

 Cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp. 143-145. 
18

 Acredito ser importante trazer algumas ponderações sobre a escolha do caso e sua função neste paper. Escolhi 

esse HC por ele ser um caso controverso e nacional, de modo a adequar a teoria à prática brasileira. Ao mesmo 

tempo, destaco que não estou fazendo um estudo de caso, dado que meu objetivo com o HC é ilustrar os 

argumentos de maneira concreta. Por fim, destaco que eu apresento a minha interpretação dos votos dos 

ministros, sendo que considero ser interessante que o leitor visite o texto do acórdão para decidir qual é a 

interpretação que considera pertinente. 
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modo e respectivamente, que os princípios constitucionais não devem ser simplesmente 

sacrificados em nome da preocupação com a atividade criminosa, pois a violação de tais 

princípios ameaçaria a ordem democrática, e que os princípios guardiões da dignidade da 

pessoa humana não devem ser ponderados com os interesses por uma "justiça penal eficaz". 

Em contrapartida, o ministro Sydney Sanches argumentou que não acredita que o legislador 

teve a intenção, com o art. 5º da Constituição Federal, de estender a nulidade para as provas 

paralelas e subsequentes à prova ilícita (somente esta sendo vedada). Diferentemente dos 

colegas, ele entende que o princípio da inviolabilidade do sigilo telefônico não pode ser 

levado tão longe a ponto de permitir a impunidade, ou seja, ele frontalmente contraria o voto 

de Pertence nesse ponto. 

Os ministros estão discordando, portanto, não sobre questões fáticas sobre o caso, 

afinal, todos eles concordam que a escuta estava irregular e que o réu de fato praticou tráfico.  

A discussão gira em torno do que é o direito nesse caso, sobre quais proposições devem ser 

verdadeiras para que outras proposições sobre o direito sejam verdade. Eles estão 

discordando, em abstrato, de como deve ser lida a constituição. Marco Aurélio e Sepúlveda 

Pertence entendem que as garantias constitucionais se sobrepõem incondicionalmente às 

considerações de eficácia punitiva, enquanto que Sanches é mais ressalvado acerca dessas 

garantias, eles divergem precisamente sobre o que é o direito, numa controvérsia 

argumentativa. 

Em outras palavras, temos ilustrado no caso concreto o papel que a teoria exerce na 

prática: uma teoria interpretiva orientaria os ministros a buscarem a melhor justificativa moral 

possível à sua decisão, devendo ela ser adequada à prática na qual eles estão engajados. Uma 

teoria convencionalista ortodoxa (ou mesmo a teoria das fontes de Hart
19

) orientaria os 

ministros a buscarem a decisão nas fontes sociais do direito (e.g. leis, jurisprudência, costume, 

etc). A teoria marmoriana é curiosa, pois ao admitir que as convenções constitutivas (e, 

portanto, a regra de reconhecimento) têm uma dimensão interpretativa de valor, ela orientaria 

os ministros de maneira muito semelhante à teoria interpretiva, de modo que potencialmente 

poderiam chegar à mesma resposta. Cabe aqui uma ressalva: a comparação entre a teoria de 

Dworkin e de Marmor virá mais à frente no texto, por agora, desejo apenas demonstrar a 

relevância prática do estudo teórico do direito. 

 Com esse panorama em mente, podemos avançar para uma análise mais cuidadosa do 

conceito de regra de reconhecimento, e como ele dá margem ao debate que nos interessa. 

                                                   
19

 Cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp. 144. 
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A Regra de Reconhecimento e sua Importância 

 

 

Hart caracterizou o Direito como uma união de regras primárias, que são padrões de 

conduta20
, e regras secundárias, que permitem alteração, julgamento e reconhecimento das 

regras primárias. A teoria das regras sociais de Hart parte do pressuposto que regras sociais 

nascem de hábitos sociais, mas diferem-se destes por terem um caráter vinculativo
21

. 

Há, para o pensamento hartiano, um padrão de validade que funciona analogamente a 

teste de pedigree (expressão de Dworkin, não de Hart)
22

 que é a regra de reconhecimento. Por 

meio de tal regra, há uma distinção entre aquilo que está dentro do campo jurídico, e aquilo 

que está fora. Por tratar-se ela mesma de uma regra social, a regra de reconhecimento só 

existe caso se verifique uma prática por parte dos participantes de um dado contexto social, 

que é aceita pela maioria através do ponto de vista interno, ou seja, um comprometimento do 

individuo para com aquela dada regra
23

. A regra de reconhecimento seria, portanto, um 

padrão de validade de todas as regras que não ela mesma
24

, ela existiria da mesma forma que 

uma regra da “moral positiva”, pelo costume e uso daqueles vinculados a ela
25

.  

A função da regra de reconhecimento é ao mesmo tempo conferir identidade ao dado 

sistema jurídico e estruturar – ainda que parcialmente – a conduta dos operadores dentro deste 

sistema
26

. Deste modo, é através da regra de reconhecimento que se torna possível a distinção 

do sistema normativo jurídico dos demais sistemas normativos – e mais – a distinção dentre 

os diversos sistemas jurídicos. Apesar de sua simplicidade e elegância, a ideia de regra de 

reconhecimento – quando vista mais de perto – revela-se extremamente problemática. Para 

efeitos do tema do trabalho, duas questões sobre a regra de reconhecimento são pertinentes. 

Primeiro, um problema que atinge a teoria hartiana como um todo: como explicar a 

normatividade do direito? Em outras palavras, como que a partir de fatos sociais, podem 

                                                   
20

 Optei por utilizar a expressão padrões de conduta ao referir-me às Regras Primárias, porque o próprio Hart em 

seu pós-escrito ao Conceito de Direito e em outros trabalhos advertiu para o fato de não enxergar as Regras por 

meio da descrição que Dworkin faz em Model of Rules I. Assim sendo, também optei por não explica-las pela 

distinção “all or nothing” em sua aplicação, em contraste a princípios sopesáveis. Sobre isso, cf. H.L.A. Hart, O 

Conceito de Direito 2ª Edição, pp. 325. 
21

 Para um resumo simples, mas elegante da teoria de Hart, cf. Neil MacCormick, H.L.A. Hart, pp. 35-46. Ver 

também Scott Shapiro, Legality, pp. 79-117 e Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction, 

pp. 26-31. 
22

 Cf. Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério, pp. 63-72. 
23

 Sobre o ponto de vista interno, cf. Scott Shapiro, What is the Internal Point of View? 
24

 Cf. H.L.A. Hart, The Concept of Law 2
nd

 Ed., pp. 79-123. 
25

 Cf. Neil MacCormick, H.L.A. Hart, pp. 149. 
26

 Cf. Scott Shapiro, What is the Rule of Recognition (and does it exist?), pp. 2-11. 
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surgir normas? Este é um desafio que Hart não consegue responder de maneira clara, de modo 

que muitos autores vão atribuir – dentro do framework hartiano – a resposta dele como sendo 

a ideia do ponto de vista interno. Esse ponto de vista tem uma dupla dimensão: ao mesmo 

tempo em que ela reveste o hábito de um caráter vinculante, ela também permite que se 

critiquem aqueles que se desviam do seguimento da prática em questão, daí surgir uma regra. 

No entanto, acredito ser possível apontar duas falhas aqui: de um lado, ainda falta dizer por 

que motivo certos hábitos passam a ser aceitos do ponto de vista interno e outros não, atribuir 

à aceitação no âmbito interno a origem da normatividade mostra-se uma explicação falha; do 

outro lado, parece-me que para Hart, a função do ponto de vista interno não é conferir 

normatividade, mas sim permitir a compreensão dos pensamentos e discursos dos atores 

jurídicos
27

. 

No pós-escrito de O Conceito de Direito, Hart dirá que a regra de reconhecimento é 

uma regra convencional, baseada em uma forma de consenso judicial
28

. A partir deste 

primeiro problema, será possível compreender o contexto em que se insere a proposta de 

Marmor: entender a regra de reconhecimento como uma convenção social, mas a partir de 

modificações que ele introduzirá na teoria. A ideia de convenção social (que explicarei 

melhor mais adiante) visa sanar a questão da normatividade da regra de reconhecimento, pois 

ela é ao mesmo tempo uma moldura de razões para agir e um fato social
29

. 

O segundo problema é: existe de fato uma regra de reconhecimento? Mesmo que 

exista, ela tem alguma utilidade? Estas duas perguntas são levantadas por Dworkin já em 

Model of Rules I, onde basicamente o ponto dele é que existem princípios morais que fazem 

parte do direito, de modo que se torna impossível delimitar uma regra de reconhecimento, e 

mesmo que fosse possível, ela logo se tornaria inútil com a mudança dos princípios
30

. Essa 

primeira crítica que Dworkin apresenta é refinada em Law’s Empire, da maneira que 

expliquei na introdução do presente trabalho, ou seja, a existência dos desacordos teóricos 

destrói as bases do projeto de uma regra de reconhecimento com base em fatos sociais 

somente
31

. 

                                                   
27

 Cf. Scott Shapiro, What is the Internal Point of View?, pp. 14-17. 

Apenas para efeitos de argumentação, Shapiro apresenta também  uma objeção levantada por Brian Leiter e Jules 

Coleman: por que motivo a regularidade de atitude, a partir do ponto de vista interno,  geraria a normatividade? 

“O fato dos oficiais em um determinado sistema jurídico acreditarem que o soberano tem autoridade realmente 

dá a ele o direito de governar?” (pp. 15) 
28

 Cf. H.L.A. Hart, O Conceito de Direito 2ª Edição, pp. 318. 
29

 Cf. Gerald J. Postema, Coordination and Convention ate the Foundations of Law, pp. 166. 
30

 Cf. Ronald Dworkin, Levando os Direitos à Sério, pp. 35-50. 
31

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 37-44. 
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Nossos ministros no HC ajudam a perceber com mais clareza o problema todo: dado 

que Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence apresentam uma resposta à pergunta “o que é o 

direito, enquanto conceito doutrinal, no caso?”
32

 diferente daquela sustentada por Sanches, e a 

adoção de uma ou outra resposta implicaria em um resultado diferente, como seria possível 

falar em uma regra social de reconhecimento, capaz de resolver o caso? Não há, afinal, 

critérios compartilhados de reconhecimento entre eles. Por que haveria, em primeiro lugar, 

uma regra para isso? Com essas explicações em mente, podemos avançar para o projeto de 

Dworkin para o direito, e o motivo que o leva a acreditar que teorias convencionalistas do 

direito são inconcebíveis. 

 

 

 

Dworkin e o Convencionalismo 

 

* 

 

Na introdução, eu apresentei em poucas linhas o argumento de Dworkin contra o 

projeto semântico do direito. Recapitulando brevemente, o direito – para Dworkin – não pode 

ser explicado apenas pelo estudo do uso que as pessoas promovem da palavra “direito”, 

porque isso não conseguiria explicar os desacordos teóricos. Como, segundo Dworkin, eles 

existem, temos que buscar uma nova possibilidade de darmos uma explicação. Dworkin então 

esboça uma teoria da interpretação, e passa a ver o direito como um conceito interpretativo: 

 

“Eu disse que o conteúdo do direito não é resolvido por qualquer 

comportamento uniforme ou convicção de advogados e juízes, mas é 

usualmente entendido como sendo controverso entre eles; que quando 

advogados divergem sobre o direito, às vezes eles defendem suas diferentes 

posições e tentam resolver seus desacordos apelando para considerações 

morais; e que quando o desacordo é particularmente profundo, essas 

considerações morais podem incluir afirmações sobre o melhor entendimento 

do ponto (point) fundamental ou propósito da pratica jurídica como um 

                                                   
32

 Uma pequena ressalva: a ideia de conceito doutrinal é parte do vocabulário de Dworkin, e não de Hart. Usei-a 

aqui tão somente para distinguir o sentido no qual estou empregando o termo direito. 
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todo.”33
 

 

Através desta concepção interpretativista (interpretive) do direito, Dworkin consegue 

explicar os desacordos teóricos. Cabe reproduzir o entendimento de Dworkin acerca da 

chamada intepretação construtiva: 

 

“Grosseiramente, interpretação construtiva é uma questão de impor 

propósito a um objeto ou prática de modo a fazer dele(a) o melhor exemplo 

possível da forma ou gênero ao qual ele(a) é tido(a) como pertencente. Não se 

segue, mesmo dessa explicação grosseira, que um interprete pode fazer da 

prática ou obra de arte qualquer coisa que ele quer que ela seja, que um 

cidadão da cortesia que é encantado pela igualdade, por exemplo, pode em 

boa fé clamar que o que a cortesia realmente requer é a distribuição da 

riqueza. A história ou forma de uma prática ou objeto restringe as 

interpretações disponíveis, apesar de que o caráter dessa restrição precise de 

explicação cuidadosa, como veremos. Interpretação criativa, na visão 

construtiva, é uma questão de interação entre propósito e objeto.”34 

 

Em resumo, o argumento de Dworkin consegue explicar os desacordos teóricos, uma 

vez estes são controvérsias acerca dos fundamentos do direito, e estas por sua vez são 

divergências sobre o valor moral atribuído à prática jurídica. Deste modo, discussões sobre 

aspectos de moralidade do direito se interligam a discussões jurídicas, dado que para definir 

quais são os fundamentos do direito de um determinado sistema jurídico, o intérprete precisa 

interpretar construtivamente, atribuindo um sentido, um valor à prática que a explique e 

justifique moralmente da melhor maneira possível, em sua melhor concepção
35

. 

Outro ponto precisa ser esclarecido para entendermos a explicação de Dworkin e suas 

implicações. Quando lidamos com práticas sociais – em cada determinado momento histórico 

– certos exemplos e requisitos serão considerados por quase todos dentro daquele contexto 

como sendo paradigmas. Esses paradigmas exercem um importante papel na lógica 

argumentativa, porque eles são vistos como exemplos concretos que qualquer interpretação 

plausível precisa considerar (must fit). Dessa forma, um argumento contra determinada 

                                                   
33

 Cf. Ronald Dworkin, Justice in Robes, pp. 188-189. (tradução minha) 
34

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 52. (tradução minha) 
35

 Cf. Scott Shapiro, The Hart-Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed, pp. 35. 



13 

 

interpretação buscará, sempre que possível, buscar mostrar que ela falha em incluir certo 

paradigma daquela prática. Isso não deve ser confundindo, no entanto, com invencibilidade 

dos paradigmas, pois é possível uma nova interpretação que considere os demais paradigmas 

de uma forma melhor, e deixe algum deles isolado como um erro
36

. 

Acredito que agora podemos fazer a construção interpretativa de Dworkin para o 

direito: O direito é um conceito interpretativo da maneira descrita acima. Quando juízes 

apresentam discordâncias, elas podem ser desacordos teórcos, e os desacordos são, portanto, 

interpretativos também. Em grande medida, os juízes então discordam sobre qual é a melhor 

interpretação de um determinado aspecto da prática jurídica. Cada juiz tem a própria 

interpretação do direito lastreada em suas próprias convicções acerca do sentido (point) da 

prática como um todo, e essas interpretações diferem, ainda que em detalhes. Não obstante, o 

direito – como prática social interpretativa – tem paradigmas, que são aceitos pela grande 

maioria dos operadores do direito. Esses paradigmas, no entanto, são contestáveis, e com o 

tempo podem ser abandonados por novas interpretações da prática jurídica
37

. 

Nosso HC é bastante útil para explicar concretamente a construção dworkiniana: os 

ministros concordam sobre os dados empíricos do caso, no entanto, eles divergem sobre qual 

é a melhor interpretação do artigo 5º da CF e dos princípios e garantias constitucionais. Essa 

variedade de opiniões tem origem no sentido que os juízes atribuem ao direito como um todo, 

Aurélio e Pertence, por exemplo, vem o point do direito como a proteção de garantias 

individuais. É paradigmático o princípio da legalidade no direito penal, de forma que ele é 

reconhecido por todos os ministros, no entanto, poderia surgir – ainda que pessoalmente ache 

improvável – uma melhor interpretação do direito, que afastaria tal princípio do conjunto de 

materiais pré-interpretativos, de sorte que o princípio da legalidade não mais precise ser 

contemplado pelas diversas argumentações (dimensão do fit)38
. 

                                                   
36

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 72. 
Acredito que o exemplo de Dworkin para explicar os paradigmas seja digno de menção aqui: um paradigma de 

cortesia poderia ser que homens se levantam quando mulheres adentram o recinto. Mas um dia, com as 

mudanças de costumes, uma nova interpretação de cortesia veja esse paradigma como um exemplo de 

descortesia. O paradigma de ontem se torna, portanto, o chauvinismo de hoje. 
37

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 87-90. 

Acredito que um exemplo concreto ajuda a esclarecer: por anos, o Judiciário brasileiro entendeu que prostitutas 

não poderiam ser vítimas de estupro, dado que o direito deveria proteger a ”moral e os bons costumes”, ou seja, 

não estendia sua proteção às prostitutas que fossem violentadas. Com o tempo, vários juízes passaram a 

interpretar o direito penal como sendo protetor não da “moral e os bons costumes”, mas sim da dignidade 

humana, e prostitutas passaram a poder se valer do amparo do Judiciário caso fossem violentadas. Essa mudança, 

no entanto, foi gradativa, começando em textos de juristas vistos como progressistas, antes de ser utilizada por 

advogados em defesas, votos vencidos em tribunais, até chegar a ser a interpretação majoritária.  
38

 Certas ponderações são importantes de se destacar. Neste parágrafo, a discussão gira em torno do conceito 

doutrinal de direito, não sobre um conceito sociológico ou taxonômico. Também é sensato aqui explicar qual a 
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** 

 

O convencionalismo é para Dworkin uma concepção acerca do conceito de direito. Em 

outras palavras, um conceito mais abstrato de direito é explicado por concepções rivais, como 

o convencionalismo ou o pragmatismo. Concepções são, portanto, interpretações de um 

conceito mais aberto, que pode ser definido sucintamente como uma definição muito abstrata, 

com a qual todos os agentes relevantes concordam, de modo a permitir justamente que os 

agentes percebam em seus argumentos uma estrutura, como sendo concepções rivais acerca 

do mesmo conceito
39

. Dworkin entende que não é necessário para o desenvolvimento de seu 

argumento que seja determinado o conceito, mas mesmo assim apresenta uma sugestão, para 

organizar a argumentação no decorrer dos capítulos de Law’s Empire: 

 

“O direito (law) de uma comunidade nessa teoria é o esquema de 

direitos (rights) e responsabilidades que atendem esse padrão complexo: eles 

permitem coerção porque fluem de decisões passadas do tipo correto. Eles 

são, portanto, direitos e responsabilidades jurídicas (‘legal’ rights and 

responsibilities).”40 

 

 Para Dworkin, cada concepção rival de nosso conceito abstrato precisa responder três 

perguntas interconectadas: (1) o suposto elo entre direito e coerção é justificado?
41

 Existe 

algum sentido em requerer que a força do Estado seja usada apenas em situações nas quais há 

conformidade (flow from) com decisões passadas? (2) Se sim, qual seria este sentido? (3) 

Como devemos ler essa conformidade? A resposta a essa terceira pergunta é de especial 

importância, porque ela determina que direitos e responsabilidades a concepção reconhece 

como sendo direitos e responsabilidades jurídicos
42

. 

                                                                                                                                                               
relação desse conceito doutrinal com a noção de ter um direito jurídico (legal right): um direito jurídico é uma 

espécie de direito político, que se distingue por ser exigível em instituições judiciárias. Nesse sentido, direitos 

jurídicos são descobertos quando buscamos o conceito doutrinal de direito. Cf. Ronald Dworkin, Justice for 

Hedgehogs, pp.405-407. 
39

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 93-94. 
40

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 93. (tradução minha) 
41

 É importante fazer uma ressalva aqui: os positivistas, ao menos em parte, negam esse ponto. Segundo boa 

parte deles, não há uma necessidade de justificação do elo entre direito e coerção. Criticar a teoria positivista 

apenas com esse ponto é realizar uma crítica externa, já que a teoria positivista não se propõe a dar esse tipo de 

justificativa. 
42

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 94. 

À rigor, a expressão usada por Dworkin é legal rights. Optei por traduzir legal por jurídico, por se tratar do 

termo mais adequado. 
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 O convencionalismo, como disse antes, surge como uma concepção do conceito de 

direito, que dá à primeira pergunta uma resposta afirmativa, ou seja, reconhece a existência de 

direitos jurídicos. Para a segunda pergunta, a resposta convencionalista é que o sentido das 

restrições da coerção estatal em conformidade com decisões passadas é a previsibilidade e a 

justiça procedimental que tais restrições asseguram. A resposta que o convencionalismo dá à 

terceira pergunta é de fundamental interesse para que compreendamos os argumentos de 

Dworkin contra essa concepção mais a frente: um direito ou responsabilidade está em 

conformidade com decisões passadas apenas quando explícitos ou determináveis através de 

convenções aceitas pelos operadores do direito
43

. 

 Em uma análise mais aprofundada, o convencionalismo (segundo Dworkin) tem a 

seguinte estrutura: primeiramente, o direito é dependente de convenções sociais, em especial 

daquelas que determinam quais instituições podem criar direito e como. Em adição a isso, o 

convencionalismo interpreta que a prática jurídica consiste em respeitar e reforçar essas 

convicções. Em segundo lugar, por causa da natureza dinâmica das sociedades, novos tipos de 

conflito surgem, tipos estes que não foram resolvidos pelas instituições convencionalmente 

revestidas de autoridade para lidar com eles. Em situações assim, os convencionalistas em 

geral entendem que não existe um direito jurídico prévio, pois tais direitos fluem de 

convenções estabelecidas. Em casos assim, o juiz deve agir por meio de seu poder 

discricionário, e buscar justificar sua decisão em algo que não seja a consistência com 

decisões passadas
44

. Com o tempo, no entanto, essas decisões inéditas tornam-se direitos 

jurídicos, pois as convenções sobre as instituições e os precedentes transformam-nas em 

direito consolidado para esses casos então inéditos. Para o convencionalista, é desta forma 

que o direito evolui e se transforma: em um primeiro momento, através de seu poder 

discricionário, o juiz cria uma decisão inédita para o caso difícil; em um segundo momento, 

as convenções sociais sobre instituições e precedentes transformam essas decisões em 

direito
45

. 

                                                   
43

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 95. 
44

 Parece-me importante aqui ressaltar a diferença entre o convencionalismo e as teorias positivistas de caráter 

semântico.  A concepção convencionalista de direito é interpretativa, não semântica. Ela argumenta uma melhor 

forma de se explicar a prática jurídica e de como desenvolvê-la. Deste modo, aqueles juristas que dela discordam  

estariam errados, mas isso não implicaria num ceticismo sobre o direito. (Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, 

pp. 116.) 
45

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 114-115. 

Acredito que trazer o exemplo de Dworkin seja de bom tom para esclarecer o argumento: nos EUA, existem 

convenções sociais que atribuem ao Congresso poder para criar direito, bem como aos precedentes judiciais. A 

prática jurídica em geral está, portanto, atrelada a essas instituições e deve ser vista como satisfeita se as 

convenções em questão forem respeitadas. Em um caso para o qual não existe lei nem precedentes, ou eles são 
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 O convencionalismo faz, portanto, duas afirmações importantes: (1) Os juízes 

precisam respeitar as convenções sociais de sua comunidade, e é delas que se origina o 

direito, exceto em situações excepcionais, (2) quando não existe um direito que se origine das 

convenções, o juiz deve se valer de um poder discricionário para criar um novo direito, que no 

futuro, as convenções transformarão em direito consolidado
46

. Essas duas afirmações têm 

consequências importantes: a primeira delas serve ao ideal de previsibilidade, pois uma 

decisão judicial deve ter por base as convenções sociais da comunidade; a segunda – com 

algumas considerações a mais – também serve a este mesmo ideal, pois uma vez que se 

reconheça que o juiz faz novo direito nos casos inéditos, parece plausível que ele deva 

escolher uma decisão que gravite as convenções existentes
47

. 

 O convencionalismo, para fazer sentido, depende da existência de convenções sociais, 

mas convenções sobre o direito tem uma natureza diferente daquelas convenções mais 

simples, usualmente estudadas. Convenções sobre práticas sociais complexas, como a cortesia 

ou o direito, requerem uma atitude interpretativa. Convenções sobre como interpretar 

precedentes judiciais, por exemplo, podem provocar desacordos entre as pessoas, pois será 

necessário dizer o que tais convenções realmente exigem. Esses desacordos que nascem de 

uma atitude interpretativa são a porta de entrada para convicções políticas ou morais, que 

tentam ajudar a dizer que exigências são estas. Dois advogados, para usar o exemplo de 

Dworkin, podem divergir sobre qual a melhor interpretação das práticas da legislação e dos 

precedentes em algum caso particular, porque suas convicções políticas e morais são 

diferentes. Partindo desta premissa, Dworkin inserirá um elemento importante à teoria: a 

extensão de uma convenção social. A extensão explícita de uma convenção corresponde às 

afirmações que a maioria entende como fazendo parte da convenção em questão (e.g. que o 

devido processo legal inclui direito ao contraditório). A extensão implícita de uma convenção 

corresponde às afirmações que seguem das interpretações da convenção (e.g. como interpretar 

o direito ao contraditório) 
48

. 

                                                                                                                                                               
insuficientes ou obscuros, o juiz deve agir com discricionariedade. No famoso caso Elmer, por exemplo, a 

decisão inédita da Suprema Corte, de que nenhuma pessoa pode se beneficiar de sua malfeitoria, com o tempo e 

por meio das convenções sobre precedentes e instituições, converte-se em direito para os casos futuros sobre 

herdeiros homicidas. 
46

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 116-117. 
47

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 117-119. 
48

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 122-124. 

Novamente, o exemplo que Dworkin apresenta nos é útil para entendermos a questão das extensões: suponhamos 

que em uma comunidade, existe uma convenção segundo a qual os juízes devem conceder oportunidade aos dois 

lados de um caso para se manifestarem. É uma extensão explícita que ambos os lados têm direito de falar, mas é 

questionável se oportunidade significa mesmo tempo de defesa para ambas as partes. A afirmação “ambas as 
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 Com essa distinção entre extensões de uma convenção social, Dworkin consegue 

traçar uma distinção entre diferentes tipos de convencionalismo. Há aquilo que ele chama de 

convencionalismo estrito (strict conventionalism), e em oposição a este, há o 

convencionalismo moderado (soft conventionalism). O primeiro entende que é direito apenas 

a extensão explícita das convenções relevantes, já o segundo entende que o direito inclui 

também as extensões implícitas das convenções relevantes
49

. A distinção é importante, pois o 

convencionalismo estrito, em casos inéditos ou difíceis, meramente orienta o juiz a não 

disfarçar seu discurso discricionário em fundamentações jurídicas que inexistem, enquanto 

que o convencionalismo moderado, nestes casos, orientaria o juiz a decidir de acordo com sua 

interpretação sobre o que requerem as convenções relevantes para o direito
50

. 

 A distinção entre os tipos de convencionalismo se torna mais dramática quando 

analisamos o papel das lacunas no sistema jurídico. No caso do convencionalismo estrito, que 

considera apenas aquilo que é explícito nas convenções, as lacunas existem, sejam elas 

oriundas da ausência de normas, da ambiguidade do texto legal, ou de algum outro fator. 

Nestes casos, o convencionalista estrito se vale da discricionariedade para fazer novo direito. 

O convencionalista moderado, em contrapartida, não precisa reconhecer a existência de 

lacunas, pois ele pode argumentar que existe uma maneira correta de interpretar as 

convenções relevantes, de maneira a decidir qualquer caso. Em outras palavras, por meio da 

extensão implícita das convenções, o convencionalista moderado pode afirmar X, e então 

dizer que X é direito em sua concepção e com isso negar a existência das lacunas no direito. 

De fato, como Dworkin indica, o convencionalista moderado poderia, com um pouco 

de criatividade, esboçar proposições ainda mais genéricas sobre o direito, que todos 

aceitariam, como por exemplo, o conceito abstrato de direito citado anteriormente, e a partir 

daí, construir – via extensões implícitas da convenção abstrata – sua argumentação dentro de 

um determinado caso concreto. Haveria aqui, no entanto, a possibilidade de outros juristas, 

igualmente convencionalistas moderados, discordarem. Eles fariam isso com base em 

diferentes visões sobre qual concepção mais concreta do conceito justificaria melhor um 

determinado posicionamento no caso, e então também teriam diferentes interpretações sobre 

as extensões implícitas da convenção abstrata em questão
51

. 

                                                                                                                                                               
partes têm o mesmo tempo de defesa” seria um exemplo de extensão implícita, seu oposto – também extensão 

implícita – sendo “as partes não têm o mesmo tempo de defesa”. Qualquer uma destas duas afirmações seria uma 

extensão implícita à convenção, enquanto que “ambos os lados têm direito de falar” seria uma extensão explícita. 
49

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 124. 
50

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 125. 
51

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 126-127. 



18 

 

 Essa cadeia de raciocínios, no entanto, leva Dworkin a crer que o convencionalismo 

moderado não é realmente convencionalismo, ao menos da maneira como ele foi definido até 

aqui. Nada no convencionalismo moderado impede o jurista de engajar-se moralmente ou 

politicamente na argumentação jurídica, algo que a definição de convencionalismo tradicional 

impedia. Além disso, o convencionalismo moderado não se compromete com a 

previsibilidade da maneira que se argumenta visando justificar o convencionalismo. Deste 

modo, o convencionalismo moderado se aproxima muito mais da abordagem do próprio 

Dworkin, de “Law as Integrity”, do que da definição usual de convencionalismo. Ficamos 

então com o convencionalismo estrito como sendo o autêntico convencionalismo
52

. 

 

*** 

 

 Agora que estamos equipados com a interpretação de Dworkin sobre o 

convencionalismo, podemos entender os motivos que o levam a crer que tal concepção do 

direito é inconcebível. Dentro da teoria interpretiva de Dworkin, vimos que existe uma dupla 

dimensão, a interpretação deve tanto explicar de maneira plausível e coerente quanto justificar 

a prática jurídica da melhor maneira possível. O convencionalismo falharia em ambas as 

dimensões. 

 O convencionalismo falha em explicar a prática jurídica por duas razões, que são 

interconectadas. A primeira razão é um paradoxo que trava o convencionalista: os juízes 

prestam mais atenção às fontes do direito justamente nos casos difíceis, para os quais as 

convenções sociais falhariam em dar uma resposta pronta. O raciocínio jurídico, segundo o 

convencionalismo, levaria os juízes a perder o interesse nas fontes do direito assim que 

percebessem que as convenções não resolveriam o caso. O juiz então passaria a valer-se 

abertamente de seu poder discricionário. Ocorre justamente o contrário na prática: os juízes 

prestam atenção dobrada e debatem a melhor leitura dos dispositivos jurídicos nos casos 

difíceis
53

. O convencionalista pode esquivar-se dessa objeção alegando que, ao prestar 

atenção às fontes do direito nos casos difíceis, o juiz está na verdade buscando produzir 

decisões consistentes com o resto do ordenamento jurídico. Essa esquiva, no entanto, mostra-

se insatisfatória, pois um juiz convencionalista busca apenas uma consistência em estratégia, 

ou seja, no funcionamento sistemático dos novos direitos com os antigos. Um juiz 

                                                   
52

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 128-129. 
53

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 130-131. 
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convencionalista não tem motivo para buscar consistência de princípios, ou seja, a expressão 

de uma única e coerente visão de justiça. Consequentemente, o convencionalista falha em 

explicar um elemento importante na prática jurídica, que é a busca por justificativa para a 

legislação e os precedentes, que existe nas decisões judiciais
54

. 

 A segunda falha na explicação convencionalista da prática jurídica é a estrutura 

estanque que o convencionalismo atribui ao direito. Isto ocorre porque convenções são 

seguidas sem que haja necessidade de razões substantivas, consequência disso é que qualquer 

ataque de mérito substantivo às proposições convencionais torna-se sem sentido, da mesma 

maneira que é sem sentido atacar a sabedoria das regras do jogo de xadrez enquanto 

participante do jogo, em outras palavras, convenções são seguidas pelo indivíduo 

principalmente porque são seguidas pela comunidade na qual ele se insere. Convicções, em 

contrapartida, são seguidas por causa de seu mérito substancial, e por isso, ataques 

substanciais a elas fazem sentido
55

. Com efeito, ainda que haja necessidade de um mínimo de 

consenso entre os agentes para a prática jurídica existir, esse consenso não precisa ser dar 

exclusivamente na forma de convenções sociais. O argumento de Dworkin aqui é que não há 

necessidade de convenções sociais para que existam os sistemas jurídicos, basta que os 

paradigmas funcionem efetivamente junto a uma atitude interpretiva. Vale lembrar, no 

entanto, que Dworkin não nega que possa haver convenções sociais, mas elas seriam, de toda 

forma, insuficientes para se dizer o que é o direito, pois uma interpretação dominante pode ser 

desafiada por uma nova, e ser substituída por ela no longo prazo, sem que isso implique em 

um novo set de convenções sociais. Deste modo, o direito pode mudar, através da contestação 

dos paradigmas, um por um, por uma nova interpretação que dá conta de outros paradigmas 

de maneira melhor e deixa o um em questão como erro. Em outras palavras juízes tratam os 

meios de se interpretar as fontes do direito como princípios que podem ser justificados em 

alguma teoria política de fundo, e não apenas como ferramentas, e se por algum motivo eles 

começam a duvidar da justificativa de fundo, eles constroem uma nova interpretação
56

.  

                                                   
54

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 132-134. 
55

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 136-137. 

Um breve esclarecimento por meio de um exemplo pode ser útil aqui. Um exemplo de convenção social são as 

regras das rodovias, como o lado em que se deve dirigir, ou por onde fazer a ultrapassagem. O motivo para se 

seguir tais regras, é que elas são seguidas pela comunidade na qual o indivíduo se insere. Não faz sentido dizer 

que ultrapassar pela direita é melhor ou mais sensato do que ultrapassar pela esquerda. Um exemplo de 

convicção é a regra “não matarás”. Seguir essa regra, para a maioria das pessoas, é uma obrigação porque é 

errado matar, ou seja, ela é seguida por causa de seu mérito substancial, porque ela é mais desejável do que sua 

ausência. 
56

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 137-139. 

Acredito que seja interessante revisitar as notas de rodapé 24 e 25, sobre paradigmas e mudanças dentro do 
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 O convencionalismo falha em justificar a prática jurídica porque ambas as 

justificativas que ele visa defender são mais bem satisfeitas por outros modelos teóricos. O 

convencionalismo tradicionalmente é associado como defensor das expectativas, mas isso não 

é necessariamente verdade. O unilateralismo - ou seja, a insistência pela manutenção do status 

quo na corte, salvo se alguma regra convencional requerer o contrário - faria isso melhor, uma 

vez que ninguém ganharia um caso se não houvesse explicitamente um direito jurídico para 

tal. Portanto, não faz sentido atribuir ao convencionalismo apenas essa justificativa, já que ela 

não nos diz por que deveríamos adotar o convencionalismo em detrimento do unilateralismo. 

Não obstante, vale lembrar que o unilateralismo não explica como funciona o direito em sua 

prática, sua aplicação parece restrita a casos criminais, e ele também não consegue explicar a 

história do direito, pois apresenta um quadro ainda mais engessado do que o 

convencionalismo
57

.  

Outra defesa do convencionalismo é um equilíbrio entre previsibilidade e 

flexibilidade. Este equilíbrio é atingido através dos juízes respeitando as convenções, mas não 

as aplicando automaticamente, como no unilateralismo. Trata-se, portanto, de uma 

justificativa que visa revestir o convencionalismo de um caráter mais dinâmico, mas este 

argumento não explica por que não adotar o pragmatismo jurídico – ou seja, a crença de que 

os juízes devem tomar decisões que lhes soem melhor para o futuro da sociedade, 

independentemente de consistência com o passado – que seria mais flexível, ainda que menos 

previsível. Dworkin argumenta que em troca da perda significativa de previsibilidade, o 

pragmatismo jurídico tem vantagens consideráveis, pois deixa os juízes livres para mudar 

regras que sejam injustas, por exemplo. O pragmatismo também encoraja a comunidade a 

antecipar tais mudanças e com isso atingir boa parte das alterações sem os problemas da 

atividade judicial ou do processo legislativo usual. Há também um argumento lógico a favor 

do pragmatismo: mesmo que para uma dada sociedade a melhor teoria seja o 

convencionalismo, a adoção do pragmatismo culminaria num padrão de adjudicação muito 

similar ao convencionalismo, portanto, decidir num quadro de incerteza apontaria para o 

pragmatismo como escolha mais sensata, dado seu poder de adaptação. Dworkin conclui que 

não há motivo para adotar o convencionalismo, pois ele falha em ambas as dimensões da 

interpretação construtiva
58

. 

 

                                                                                                                                                               
sistema jurídico. 
57

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 140-144. 
58

 Cf. Ronald Dworkin, Law’s Empire, pp. 147-150. 
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Marmor e as Convenções Constitutivas 

 

* 

 

 Antes de entendermos os argumentos de Marmor em defesa de uma teoria 

convencionalista do direito, é interessante traçarmos sucintamente o entendimento de David 

Lewis acerca do que vem a ser uma convenção, isso é importante porque o trabalho lewisiano 

foi a primeira sistematização filosófica sobre convenções sociais, e é a partir de sua teoria que 

o prof. Marmor consegue construir a sua própria variante do convencionalismo. Lewis 

entendia que uma convenção era uma solução para um problema de coordenação que era 

recorrente
59

. Uma apresentação esquemática do conceito de convenção segundo Lewis seria:  

 

“A regularidade R no comportamento dos membros de uma população P 

quando eles são agentes em uma situação recorrente S é uma convenção se e 

somente se for verdade que, e é conhecimento comum em P que, em quase 

qualquer ocasião de S entre os membros de P, 

1. Quase todos se conformam a R; 

2. Quase todos esperam que todos os demais se conformem a R; 

3. Quase todos tem aproximadamente as mesmas preferências 

atinentes a todas as possíveis combinações de ações; 

4. Quase todos preferem que um individuo se conforme a R, na 

condição de que quase todos se conformem a R; 

5. Quase todos prefeririam que um indivíduo se conformassem a R’, 

na condição de que quase todos se conformem a R’, 

Onde R’ é alguma possível regularidade no comportamento dos membros de P 

em S, de modo que quase ninguém em quase todas as situações de S entre os 

membros de P poderiam se conformar a R’ e R ao mesmo tempo.”60 

 

 Marmor entende que a teoria de Lewis, não obstante sofisticada, apresenta uma falha 

grave. Ela não explica as convenções que não têm origem em um problema de coordenação, 

como por exemplo, um jogo estruturado como o xadrez. Em casos assim, não faz sentido 

                                                   
59

 Um exemplo de convenção nessa concepção apresentada por Lewis seriam as regras sobre quem deve dizer 

“Olá” primeiro em uma ligação telefônica, se a pessoa que ligou ou a pessoa que atendeu.  
60

 Cf. David Lewis, Convention: A Philosophical Study, pp. 78. (tradução minha) 
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dizer que os jogadores engajam-se no jogo para resolver algum problema de coordenação. 

Além disso, as razões que levam as pessoas a jogarem xadrez não se relacionam com qualquer 

tentativa de resolver um problema de coordenação
61

. 

 O conceito de convenção que Marmor nos apresenta é, portanto, ligeiramente diferente 

daquele que Lewis nos deu. Segundo Marmor, uma regra é convencional quando: 

 

“Uma regra, R, é convencional, se e somente se todas as seguintes condições 

forem atendidas: 

1. Há um grupo de pessoas, uma população, P, que normalmente segue R nas 

circunstâncias C. 

2. Há uma razão, ou combinação de razões, chamemos de A, para que 

membros de P sigam R nas circunstâncias C. 

3. Há pelo menos outra regra potencial, S, que se os membros de P tivessem 

na realidade seguido nas circunstâncias C, então A teria sido razão 

suficiente para os membros de P seguirem S no lugar de R nas 

circunstâncias C, e ao menos parcialmente porque S é uma regra 

usualmente seguida no lugar de R. As regras R e S são tais que é impossível 

(ou sem sentido) atender a ambas ao mesmo tempo nas circunstâncias C.”62 

 

A definição de Marmor permite que ele esboce um novo tipo de convenção social, 

fundamental à sua teoria, que é a chamada convenção constitutiva (constitutive convention). 

Convenções constitutivas são regras que constituem um determinado tipo de prática social.  

Marmor chama nossa atenção para o fato de que essas convenções exercem duas funções: ao 

mesmo tempo em que elas constituem a prática, elas também regulam a conduta dentro desta 

mesma prática. Também é importante notar que este tipo de convenção define, em maior ou 

menor grau, o conjunto de valores que é associado à prática social constituída pela 

convenção
63

. Marmor nos adverte, no entanto, para não confundirmos a prática social com as 

                                                   
61

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 22-24. 
62

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 2. (tradução minha) 

Um exemplo cabe aqui. Consideremos as regras rodoviárias, caso a maioria dos agentes de uma dada 

comunidade trafegasse do lado direito (D), não haveria razão para que trafegassem do lado esquerdo (E). As 

regras D e E seriam convencionais, e nesse sentido, arbitrárias. 
63

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 35-36. 

Marmor nos dá um exemplo interessante: formas de arte. As convenções que constituem gêneros artísticos 

também determinam de maneira considerável quais valores são caros ao gênero artístico em questão, bem como 

o discurso avaliativo apropriado. 
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regras que a constituem, em outras palavras, há mais à prática do que meramente o 

seguimento de suas regras. Parte da explicação para isso reside no fato de que por trás de 

práticas sociais, existem necessidades humanas, aspectos da natureza humana, que são 

tipicamente satisfeitos por meio de convenções que constituem essas práticas sociais
64

. Cabe 

também lembrar que – segundo Marmor – há certas regras ou convenções mais centrais à 

natureza da prática do que outras, porque alguns valores associados às regras constitutivas são 

mais essenciais que outros, trata-se de uma questão de relevância do valor
65

. 

 Além da distinção entre convenções coordenativas (modelo de inspiração em Lewis) e 

convenções constitutivas, Marmor também traça uma segunda distinção, entre convenções de 

superfície (surface conventions) e convenções profundas (deep conventions). A distinção se 

dá da seguinte forma: 

 

“1 – Convenções profundas surgem como respostas normativas para 

necessidades sociais e psicológicas básicas. Elas servem a funções 

relativamente básicas em nosso mundo social. 

2 – Convenções profundas tipicamente permitem que um set de convenções de 

superfície surja, e muitos tipos de convenções de superfície só são possíveis 

enquanto satisfações (instantiations) de convenções profundas. 

3 – Em circunstâncias normais, convenções profundas são praticadas via 

seguimento de suas correspondentes convenções de superfície. 

4 – Comparadas com convenções de superfície, convenções profundas são 

tipicamente muito mais duráveis e menos sujeitas a mudança. 

5 – Convenções de superfície usualmente são codificadas e, portanto, 

substituídas por regras institucionais. Convenções profundas usualmente 

resistem codificações desse tipo.”
66

 

 

                                                   
64

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 40-41. 

Alguém poderia inquirir neste ponto se as convenções constitutivas são realmente convenções. Marmor dirá que 

sim, devido a dois fatores: (I) é importante perceber que as necessidades satisfeitas por elas não determinam o 

conteúdo das regras que estabelecem a prática social e (II) a razão para seguir tais regras constitutivas são 

relacionadas ao fato de que elas são seguidas pela população relevante. 
65

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 44. 

Um exemplo curioso que Marmor aponta é um caso que chegou à Suprema Corte Americana. No caso PGA v. 

Martin, 532 U.S.661, a questão levada à juízo era se jogadores profissionais de golfe que não conseguiam andar 

poderiam ter a regra de que “todos os competidores devem andar à pé os trajetos” flexibilizada, de modo que 

pudessem se valer de carrinhos. A maioria da corte entendeu que sim, argumentando que a flexibilização dessa 

regra não comprometia os elementos e valores essenciais do jogo. 
66

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 58-59. (tradução minha) 
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 Marmor é diligente e apresenta uma lista de exemplos do que ele entende como sendo 

convenções profundas, mas aqui, acho mais pertinente reportar-me apenas a um: jogos. Jogos 

como xadrez e damas – convenções constitutivas - só são possíveis porque existem ao fundo 

deles um panorama de esquemas normativos sobre o que são jogos competitivos. Este 

panorama é que consistiria em uma convenção profunda
67

. 

 

** 

 

 Com esses conceitos em mente, acredito que possamos começar a entender aquilo que 

Marmor vê como sendo as fundações convencionais do direito. A teoria convencionalista de 

Marmor para o direito baseia-se em duas afirmações: (I) as regras de reconhecimento devem 

ser entendidas como convenções constitutivas e (II) as famílias legais – sistemas jurídicos – 

devem ser entendidas como convenções profundas. Em outras palavras, as fundações 

convencionais do direito consistem em duas camadas
68

. Estas duas afirmações implicam em 

algo importante para a teoria de Marmor: ele assume que existem regras de reconhecimento, 

para tanto, ele nega a existência dos desacordos teóricos que Dworkin defende. O ponto de 

Marmor é que, antes de haver desacordos, deve haver juízes e cortes, e estes só são possíveis 

quando uma regra de reconhecimento constitui tais atores jurídicos
69

. 

 As regras de reconhecimento devem ser convenções constitutivas, e não 

coordenativas
70

, uma vez que – sem que exista uma prática social constituída – não faz 

sentido falar em desacordo entre seus praticantes, ou seja, essas convenções a que 

correspondem às regras de reconhecimento constituem razoavelmente o que é o direito. Deste 

modo, o papel de coordenação das regras de reconhecimento é, na melhor das hipóteses, 

secundário. Marmor também chama a atenção para o fato de que, como convenções 

constitutivas surgem para responder a necessidades humanas e sociais complexas, torna-se 

muito mais fácil entendermos por que determinadas convenções têm uma importância tão 

grande para a sociedade, em outras palavras, a importância atribuída às regras de 

reconhecimento só faz sentido se elas forem algo mais do que meras soluções para problemas 
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 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 59. 
68

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 155-157. 
69

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 162-163. 
70

 Apenas para fins de esclarecimento, o exemplo de convenção coordenativa clássico são as regras sobre quem 

deve dizer “Olá” primeiro em uma ligação telefônica. Trata-se de uma resposta para um problema de 

coordenação, e não da constituição de uma prática social. O mesmo vale, por exemplo, para as regras sobre 

quem deve retornar a ligação telefônica caso a linha caia. 
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de coordenação. Um terceiro ponto a favor da visão das regras de reconhecimento como 

convenções constitutivas é que a abordagem coordenativa confunde a distinção entre o que o 

direito é, e o que conta como o direito em um dado sistema jurídico, ou seja, sem as 

convenções que constituem as maneiras de se fazer e reconhecer o direito como tal, é difícil 

imaginar que conceito de direito nós teríamos, já que as regras tem um papel crucial na 

construção de nossos conceitos sobre uma dada prática social
71

. 

 Segundo Marmor, as regras de reconhecimento – enquanto convenções constitutivas – 

determinam o que é a prática social do direito. Elas constituem o que é o jogo, ao mesmo 

tempo em que prescrevem a maneira de se portar dentro dele, de modo que a obrigação 

jurídica de um oficial em seguir as regras de reconhecimento é análoga à obrigação de um 

enxadrista em mover o bispo diagonalmente. Há um detalhe crucial aqui: a normatividade das 

regras de reconhecimento é algo externo a elas, baseada em fundamentos políticos e morais. 

Ao mesmo tempo, uma vez que se engaje na prática social, existe uma dimensão de obrigação 

interna, que é constituída pelas regras convencionais ao prescreverem as maneiras de se portar 

dentro da prática.  

Nossos ministros no HC, segundo Marmor, teriam considerações externas às regras de 

reconhecimento para segui-las, mas uma vez que as sigam, eles devem conformar-se às 

obrigações jurídicas internas, prescritas pelas regras de reconhecimento, já que não faria 

sentido juízes serem inclinados a seguir as regras de reconhecimento, e então não segui-las
72

. 

Como as convenções constitutivas – a regra de reconhecimento, em nosso caso – também 

definem o conjunto de valores que é associado à prática social constituída pela convenção, e 

valores são passíveis de interpretação (retomarei este ponto mais adiante), a dissidência 

argumentativa dos ministros pode fazer sentido. Mudanças na interpretação da gramática dos 

valores (externos à prática e também internos), por sua vez, acarretam em mudança nas 

próprias regras que integram a convenção constitutiva
73

. O ponto de Marmor aqui é que existe 

um caráter histórico na regra de reconhecimento, passível de ser explicado graças à própria 

natureza das convenções constitutivas, que foi largamente ignorado pela literatura. Uma 

vantagem do convencionalismo constitutivo em relação à versão meramente coordenativa 

acaba sendo esse poder de explicação da evolução do direito, que inexiste se enxergarmos as 

regras de reconhecimento como meras soluções para problemas recorrentes de coordenação 

entre juízes. 
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 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 169-171. 
72

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 168. 
73

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 48-49. 
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 A segunda afirmação de Marmor, que as famílias de sistemas jurídicos correspondem 

às convenções profundas, sustenta que entre as razões gerais para se ter o direito e as 

convenções sociais locais a que correspondem as regras de reconhecimento, existe uma 

camada intermediária de convenções profundas, que compõem as bases dos sistemas 

jurídicos. Essas convenções profundas do direito são tipicamente traduzidas nas convenções 

de superfície que são as regras de reconhecimento. Isso se dá porque as razões gerais para se 

ter o direito podem ser satisfeitas por diferentes convenções profundas. O exemplo de 

Marmor é bastante elucidativo: os sistemas de Civil Law e Common Law. Ainda que estes 

sistemas apresentem características bem diferentes, eles correspondem às mesmas 

necessidades e funções existentes nas sociedades que os apresentam, ou seja, apesar das 

diferenças entre os sistemas, as sociedades nas quais eles se dão são muito semelhantes. Em 

casos concretos: juízes americanos seguem as regras de reconhecimento do sistema jurídico 

americano, ao seguirem tais regras, eles satisfazem convenções de superfície que, ao serem 

satisfeitas, saciam convenções profundas da Common Law. Um juiz britânico, ao seguir as 

regras de reconhecimento do direito britânico, também sacia as mesmas convenções 

profundas
74

. 

 

*** 

 

 Em resumo, o conceito de direito de Marmor é constituído pelas duas camadas de 

convenções. Ele depende em parte das convenções profundas que dão a organização básica do 

sistema jurídico, e em parte das instituições e arranjos específicos cuja origem é a regra de 

reconhecimento em uma dada comunidade
75

. Novamente exemplificando, o seguimento das 

regras de reconhecimento do Brasil, da Argentina e da Alemanha – enquanto convenções de 

superfície – saciariam as convenções profundas que compõem o Civil Law
76

.  
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 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 170-173. 
75

 Cf. Andrei Marmor, Social Conventions: From Language to Law, pp. 175. 
76

 É interessante notar que Marmor, em escritos posteriores, adiciona algumas ideias da teoria raziana à sua 

própria. No entanto, isso não altera o argumento das fundações convencionalistas do direito. Sobre isso, Cf. 
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Convencionalismo e Interpretação 

 

* 

 

 Nesta parte do paper que entendo ser a mais complexa e mais importante, pretendo 

comparar as teorias apresentadas anteriormente, com o propósito de entender como se dá, se é 

que se dá, a fundamentação convencionalista do direito. Preliminarmente, no entanto, acredito 

ser relevante demonstrar como a teoria de Marmor se livra das críticas que Dworkin dirigiu 

especificamente ao convencionalismo jurídico
77

. É importante notar que a concepção da regra 

de reconhecimento como sendo uma convenção constitutiva permite a Marmor rebater a 

objeção de que o convencionalismo é meramente um defensor de expectativas, pois a partir do 

momento em que concebemos as regras de reconhecimento como convenções constitutivas 

que visam saciar – em última instância – necessidades humanas de algum tipo, fica claro que 

o motivo para se ter regras de reconhecimento se aproxima dos motivos para se ter o direito 

como um todo. Devem-se ter razões para primeiramente ter a prática social jurídica, para que 

então possa haver motivos para se ter proteção de expectativas no direito
78

. 

A teoria de Marmor também torna possível rebater a objeção de que o 

convencionalismo não explica a importância da prática jurídica, pois a alegação de que a 

função das regras de reconhecimento é meramente coordenativa não faz sentido a partir do 

momento que vemos tais regras como sendo convenções constitutivas, ou seja, que em grande 

medida constituem a prática em questão e a conduta dentro dela. Vale lembrar que Marmor 

não nega o caráter de coordenação da regra de reconhecimento, mas o vê como uma função 

secundária. Ligando os pontos: a teoria convencionalista de Marmor consegue explicar 

melhor as fundações do direito do que as teorias convencionalistas que partem unicamente do 

pensamento de Lewis. Ele distingue entre razões para se ter regras de reconhecimento e 

razões para se ter o direito, e então vê uma ligação entre elas. Essa relação fere mortalmente 

uma teoria baseada em convenções coordenativas, pois estas tem como razão a solução de 

problemas de coordenação apenas, ou seja, falham em explicar a conexão entre os dois tipos 

de razões. As convenções constitutivas, em contrapartida, conseguem explicar melhor essa 

relação, pois as regras de reconhecimento buscariam saciar necessidades humanas 

                                                   
77
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intimamente ligadas aos motivos para se ter o direito
79

. 

 Outro ponto forte da teoria de Marmor é que ele consegue responder – de certa forma 

– a deficiência explicativa (na dimensão de fit) que Dworkin enxerga no convencionalismo. 

Tal deficiência consistiria no fato de que, justamente nos casos mais difíceis, para os quais o 

direito não tem uma reposta pronta, o juiz presta mais atenção nas fontes do direito. Em casos 

assim, o convencionalismo recomendaria, segundo Dworkin, o uso imediato da 

discricionariedade judicial
80

. Marmor se livra dessa deficiência, pois ao conceber as regras de 

reconhecimento como convenções constitutivas, a obrigação jurídica de seguir o direito é algo 

que existe para aqueles que – por motivos externos às regras de reconhecimento – engajam-se 

na atividade jurídica
81

. A deficiência é sanada se entendermos a possibilidade de que, dentro 

desta convenção constitutiva, pode existir uma regra que obrigue aqueles que se envolvem 

com a prática jurídica a prestar mais atenção às fontes do direito
82

. 

 

** 

 

 Quando comparamos, no entanto, as premissas mais fundamentais das teorias, temos 

que um ponto crucial da teoria de Marmor, passível de complicações, é o elemento 

interpretativo presente nas convenções constitutivas. A partir do momento em que ele 

reconhece o aspecto interpretativo de tais convenções, abre-se espaço para um jogo 

argumentativo que o aproximaria perigosamente das ideias do próprio Dworkin. Sobre a 

interpretação das convenções constitutivas, Marmor diz que: 

 

“Convenções constituindo práticas sociais constituem toda uma 

gramática de, designadamente, considerações avaliativas que podem vir a 

afetar o propósito, e consequentemente o conteúdo e forma, das próprias 

convenções constitutivas. Em outras palavras, convenções constitutivas tendem 

a estar em um constante processo de interpretação e reinterpretação que é em 

parte afetado por valores externos, mas em parte também pelos mesmos 
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valores que são constituídos pela própria prática social.”83
 

 

 Ao tentar exemplificar a interpretação das convenções constitutivas, Marmor nos dá 

um exemplo que aproximaria a noção de convenção constitutiva ao conceito interpretativo de 

Dworkin. O exemplo é o seguinte: as mudanças drásticas que as artes plásticas sofreram no 

decorrer do século XX denotam uma pressão por mudanças oriunda de elementos externos, 

como a industrialização em massa ou as guerras mundiais, mas também denotam novas 

interpretações que surgiram sobre valores constitutivos do gênero artístico. Deste modo, 

segundo Marmor, da mesma forma que uma convenção estabelece os valores associados à 

prática social, mudanças na interpretação destes valores podem alterar as convenções que 

inicialmente deu origem a eles. É possível, pois, afirmar que quanto maior a possibilidade de 

interpretação de uma dada prática social, dado o caráter controverso ou ambíguo de seus 

valores, mais ela tende a mudar no passar do tempo
84

. As semelhanças entre as convenções 

constitutivas e os conceitos interpretativos continuam: segundo Marmor, compreender a 

história de uma convenção constitutiva contribui para um melhor entendimento da natureza da 

prática por ela constituída, seus valores inerentes e sua significância para a população que a 

pratica
85

. 

 Essas características que Marmor aponta nas convenções constitutivas fazem com que 

elas sejam semelhantes ao conceito interpretativo de Dworkin. Um conceito interpretativo é 

aquele que está sujeito à teoria de interpretação construtiva, em outras palavras, um conceito é 

interpretativo quando a interpretação é feita através da atribuição de um sentido, um valor à 

prática, que a explique e justifique moralmente da melhor maneira possível, em sua melhor 

concepção. Este sentido explica a prática quando consegue descrever as propriedades que ela 

possui, e ele justifica a prática quando ele é algo que é moralmente desejável. Vale a ressalva 

de que um intérprete não pode atribuir o sentido que bem entender à prática, pois sua história 

institucional restringe as interpretações disponíveis. A interpretação construtiva é interação 

entre sentido e objeto
86

. 

Segundo Marmor, no entanto, o conceito de interpretação de Dworkin não consegue 

explicar os interesses e motivações que as pessoas podem ter ao interpretar, e também parte 

do pressuposto que é possível – ao menos hipoteticamente – sempre chegar a uma conclusão 
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que seja a melhor possível do ponto de vista moral
87

, em outras palavras, Dworkin não 

consegue deixar clara a motivação por trás da busca de uma melhor justificativa, nem se seria 

efetivamente possível chegar a ela. Não necessariamente um intérprete necessita almejar a 

melhor justificativa possível, ou seja, alguém pode ter interesse em realçar um determinado 

aspecto de uma obra literária, por exemplo, sem que isso implique em retratá-la em sua 

melhor justificativa. Ao fazer isso, essa interpretação alternativa não tem menos sentido que 

aquela que busca a melhor justificativa. 

Mais importante, a ideia de melhor justificativa possível depende da possibilidade de – 

ainda que hipoteticamente – podermos realizar um julgamento que leve em consideração 

todos os fatores e então chegarmos a alguma conclusão. Essa objetividade no julgamento é 

importante, porque é por meio dela que Dworkin evita a discricionariedade judicial da 

maneira como postulada por Hart. No entanto, caso não seja possível emitir tal julgamento 

devido à incomensurabilidade de valores, um juiz poderia – ao final de sua interpretação – 

chegar a várias alternativas impossíveis de serem comparadas objetivamente, e teria que 

decidir de acordo com seu senso prudencial, com sua discricionariedade (em uma postura 

análoga ao cético interno postulado por Dworkin
88

). A possibilidade de existir uma melhor 

justificativa possível depende, portanto, da possibilidade de se medir objetivamente os 

valores.  

Marmor concorda, no entanto, com Dworkin acerca de um elemento importante da 

interpretação, a saber, que a interpretação é uma espécie de entendimento que depende de 

considerações valorativas. Não é possível propor uma interpretação sobre algo sem ter certas 

pressuposições sobre o que torna esse algo melhor ou pior, ou seja, interpretação requer um 

conjunto de concepções de valor sobre os interesses que temos em algo, e também sobre os 

tipos de valores que associamos a este algo. Sem estes elementos, a atividade interpretativa 

torna-se impossível
89

, ou seja, toda atividade interpretativa no sentido relevante é, de alguma 

forma, valorativa. Em outras palavras, nesse ponto, a divergência teórica entre Marmor e 

Dworkin se dá sobre a possibilidade de existência de uma resposta correta, “all things 

considered”, que por sua vez tem origem em uma divergência sobre objetividade na moral. A 

questão da objetividade moral na interpretação é um ponto complexo, que não adentrarei em 

maior detalhamento neste paper. Por agora, basta termos em mente que ainda que Dworkin e 

Marmor tenham concepções semelhantes de interpretação, elas divergem no tocante à 
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possibilidade de uma resposta correta, e é essa divergência que permite a Marmor falar em 

discricionariedade e criação judicial do direito. 

 

*** 

 

 Acredito ser esclarecedor voltarmos ao nosso HC para tentarmos entender onde dão as 

divergências entre as teorias. Os ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence entendem que 

as garantias constitucionais se sobrepõem incondicionalmente às considerações de eficácia 

punitiva, enquanto Sanches apresenta ressalvas a tais garantias. É importante perceber aqui 

que Dworkin e Marmor concordariam que se trata de um caso que demanda uma atitude 

interpretativa, não há uma resposta facilmente acessível e imediata. Ambas as teorias 

passariam pela análise do material jurídico disponível, não encontrariam uma resposta fácil, e 

então buscariam dar uma solução ao caso a partir das justificações disponíveis a partir do 

estudo do material jurídico. A questão que surge aqui é se o que os ministros fizeram foi 

encontrar a resposta correta que o direito demanda, ou criar ou modificar o direito existente
90

. 

Por atitude interpretativa, vimos que Dworkin enxergaria a possibilidade de uma resposta 

correta a partir da interpretação construtiva, enquanto Marmor diria que, na interpretação, o 

juiz poderia se valer de seu poder discricionário ao se deparar com valores incomensuráveis.  

É também importante perceber que, apesar de os autores apresentarem concepções 

diferentes de interpretação, estas são estruturalmente semelhantes, de modo a permitir que – 

potencialmente – um juiz dworkiniano e um juiz mamoriano cheguem à mesma resposta. 

Sepúlveda e Marco Aurélio, se fossem juízes dworkinianos, poderiam interpretar 

construtivamente os materiais jurídicos disponíveis e chegar à sua posição de garantia dos 

direitos individuais, mas caso fossem juízes marmorianos, poderiam chegar à mesma 

conclusão, a divergência se daria na consciência – neste último caso – do uso de um poder 

discricionário, e no primeiro caso, da busca da melhor justificativa possível. Existe algum 

ponto de discordância entre Dworkin e Marmor que nos obrigue a abraçar uma teoria em 

específico? Parece-me que a teoria interpretativa dworkiniana tem uma vantagem estratégica 

importante, mas que isso não será suficiente para descartar totalmente os insights de Marmor, 

como tentarei demonstrar mais adiante. 

Voltamos então à questão dos desacordos teóricos. Marmor poderia refuta-los de uma 
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maneira diferente daquela que ele faz em Social Conventions91
, e me parece que é este o 

projeto dele em várias páginas de seu Philosophy of Law92
. O argumento central, em minha 

leitura, é tentar demonstrar como a interpretação (ao menos em seu sentido relevante, ou seja, 

atribuir um sentido a algo) é a exceção ao tentarmos entender o que o direito diz, e não a 

regra, como pressupõe Dworkin
93

. O argumento aqui me parece ter quatro afirmações: 

primeiramente nossa habilidade de comunicação é dependente do contexto em que estamos 

inseridos, mas isso não prova que precisamos interpretar construtivamente todas as vezes que 

alguma forma de comunicação é feita. Comunicação, via de regra, se torna possível graças ao 

fato de o contexto ser de conhecimento comum entre as partes engajadas. A interpretação 

pode ser necessária quando algum elemento no fundo contextual não está suficientemente 

claro, ou porque o conteúdo elaborado é incerto. Essas situações, não obstante, são as 

exceções, já que sem um conhecimento comum do contexto relevante, a comunicação 

linguística seria praticamente impossível
94

. Parece ser esta a situação de casos judiciários 

simples, como ultrapassagens de limites de velocidade. 

Em segundo lugar, a habilidade de entendermos uns aos outros depende 

fundamentalmente também de um entendimento tácito acerca do tipo de conversação que é 

travada e das normas que a governam. Existe uma moldura normativa que regula a 

conversação em questão, que não tem necessidade de ser interpretada, pois se trata de um 

conhecimento comum entre emissor e receptor da mensagem
95

. Caso não haja esse 

conhecimento comum, a conversação pode não fazer sentido, como no caso de alguém contar 

uma piada irônica sem que o receptor tenha noção do contexto. Continuando o argumento, 

Marmor entende que é da natureza do direito que ele busque fornecer razões para agir, com 

isso afetando condutas humanas. Diferentemente das artes, o direito não se torna um objeto 

destacável do conteúdo comunicativo que visava transmitir. A consequência disso é que as 

artes são interpretativas em seu cerne, enquanto que o direito é essencialmente prático
96

. O 

ponto de Marmor aqui é tentar mostrar que, no caso geral, o direito não pede por uma atitude 

interpretativa.  Finalmente, as cortes, ao julgarem contra o direito posto em determinados 
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33 

 

casos, alteram o que o direito é, mesmo quando é perfeitamente claro o que o direito era 

anteriormente à nova decisão, em outras palavras, ou as cortes ultrapassaram seu escopo de 

competência, ou agiram dentro de um poder jurídico que lhes é concedido pelo arranjo 

institucional vigente. Nesta segunda hipótese, parece evidente que os juízes não descobriram 

o direito, apenas o modificaram com efeito retroativo à decisão, algo que é obviamente 

problemático, mas muito provavelmente inevitável
97

. 

Resumindo o argumento: na maior parte das vezes, quando somos confrontados com 

um dispositivo jurídico, nós entendemos o que ele requer sem precisarmos de um exercício 

interpretativo (no sentido estrito, como na interpretação construtiva). Em alguns casos, no 

entanto, o que o direito diz pode ser obscuro, e faz-se necessária a interpretação (nesse sentido 

estrito), essas situações seriam as exceções, e não a regra geral, como Dworkin pressupõe. 

Esse argumento defenderia o convencionalismo porque por meio dele, os casos nos quais 

ocorreriam os desacordos teóricos seriam isolados, restritos às margens do sistema jurídico. 

Infelizmente para Marmor, esse argumento por si acaba sendo insuficiente para afastar 

o problema dos desacordos teóricos no tocante ao conceito doutrinal de direito. Isso ocorre 

porque, para Dworkin, basta que os casos controversos, como Elmer, TVA ou nosso habeas 

corpus, sejam importantes e centrais (pivotal), não precisam compor a maioria das situações. 

Casos como estes ilustram o funcionamento daquilo que Dworkin chamou de paradigmas do 

direito
98

 (que são sempre contestáveis, passíveis de serem vencidos por uma nova 

interpretação), mas não corroboram para um entendimento convencionalista de uma regra de 

reconhecimento que diga como resolver algum litígio controverso
99

.  

A teoria dworkiniana não nega, ao menos em minha interpretação, eventuais papeis de 

convenções sociais dentro do direito, mas atribuir exclusivamente a elas o papel de definir um 

conceito doutrinal de direito, ou seja, dizer quais proposições jurídicas são verdadeiras em 

quais situações, me parece exagerado. Um caso como nosso HC não encontraria solução nas 

regras da convenção social, dado que os ministros discordaram precisamente em como ler a 

Constituição, em outras palavras, que normas extrair daquele material jurídico. Ainda que os 

ministros sigam alguma convenção social que “determine quem conta como autoridade 
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jurídica, e como essa autoridade deve ser exercida
100

”, nada nessa convenção diz como 

resolver o caso, tanto que os ministros divergem brutalmente em sua solução. 

 

**** 

 

No restante desta seção, vou apresentar, em caráter ensaístico, uma tentativa de 

entender qual seria então esse papel das convenções sociais dentro do direito em uma 

perspectiva dworkiniana, ou seja, assumindo que é possível falarmos no direito enquanto 

conceito interpretativo e que a ideia de objetividade moral é plausível. Meu argumento é o 

seguinte: faz sentido falar em convenções sociais constitutivas que especificam quem conta 

como autoridade judicial e quais são as fontes sociais do direito em um determinado sistema 

jurídico, no entanto, nada nessas convenções responde a pergunta de como interpretar todo o 

material jurídico para solucionar algum caso controverso. As convenções podem até mesmo 

ser capazes de responder, em suas regras, casos simples, como aplicações de multa, por 

exemplo. Essa possibilidade de explicação de casos simples decorreria do fato de certos 

valores morais poderem ser saciados por meio de convenções sociais. Sobre esse elemento, 

Marmor nos dá o exemplo do respeito: demonstrar respeito é usualmente moralmente 

requerido, no entanto, se trata de um valor vago, para o qual dependemos de convenções 

sociais para determinar nossa conduta
101

. 

Casos controversos e importantes, como decisões judiciais relativas à união estável 

homoafetiva, ou aborto de fetos anencefálicos, demandam soluções não presentes nas regras 

das convenções. Em casos assim, o juiz deve interpretar, avaliar os valores e o material à 

disposição, buscando definir qual o conceito doutrinal de direito. Não há uma resposta 

acessível de antemão por uma convenção social, a resposta será descoberta (ou criada) pelo 

juiz após um exercício interpretativo. Em outras palavras, a teoria marmoriana de convenções 

constitutivas mostra-se eficiente na explicação dos casos mais comuns no direito, mas é 

insuficiente para explicar os casos mais relevantes, que dependem de uma atitude 

interpretativa, e em última instância, lastreiam o conceito doutrinal de direito na moralidade 

política dos juízes. 

Esse meu argumento se sustenta em dois pontos que acredito serem importantes.  

Primeiramente, Dworkin admite a necessidade de regras que estabeleçam as instituições que 
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contam como autoridades legislativas, executivas e judiciárias, dado que é justamente a 

existência dessas regras que distinguem direitos políticos de outros direitos morais
102

. Isso nos 

leva, segundo Dworkin, a entender como teorias do direito buscam responder uma pergunta 

que é essencialmente normativa: sob que condições as pessoas adquirem direitos jurídicos? A 

resposta necessariamente deve levar em consideração o papel que a história e as convenções 

sociais desempenham, ainda que sejam insuficientes para responder a pergunta
103

. Em 

segundo lugar, faz sentido pensar nessas regras que estabelecem as instituições jurídicas como 

sendo convenções constitutivas, porque como vimos, tais convenções buscam constituir a 

prática, ao passo em que também regulam a conduta dentro dela e definem, em maior ou 

menor grau, o conjunto de valores que é associado à prática social constituída pela convenção. 

Vale lembrar aqui que convenções constitutivas são arbitrárias, de forma que, por exemplo, o 

devido processo legal é um valor que é satisfeito por um set de regras convencionais que tem 

substitutos possíveis e indiferentes do ponto de vista moral.  

Em vias de conclusão, gostaria de esquematizar as divergências teóricas entre 

Dworkin e Marmor a partir de duas questões, para ilustrar um ponto de fragilidade de meu 

argumento. São elas: (I) o papel dos fundamentos sociais e institucionais na determinação do 

direito, e (II) a natureza do processo de interpretação e a plausibilidade de objetividade moral. 

Sobre (I), ambos os autores admitem que exista um papel relevante da história, dos costumes, 

das instituições, mas Dworkin é ressalvado sobre as convenções sociais, enquanto Marmor vê 

nelas o fundamento do direito. Sobre (II), Dworkin e Marmor apresentam concepções de 

interpretação estruturalmente muito parecidas, mas divergem quanto à possibilidade de um 

melhor julgamento moral “all things considered”. Essa segunda questão foi apenas 

tangenciada por mim neste paper, pois me foquei na primeira delas, entendendo que as 

convenções sociais são insuficientes para se determinar o conceito doutrinal de direito. Por 

fim, apresentei de maneira ensaística um possível papel para as convenções constitutivas no 

direito que é compatível com as premissas centrais do interpretismo. A fragilidade é que esse 

meu argumento depende da resposta que damos à segunda questão, pois o projeto de Dworkin 

precisa se sustentar como um todo para atribuir às convenções constitutivas o papel que lhes 

apontei. Caso contrário, não faz sentido pensarmos em uma maior determinação do que é o 

direito para além das convenções sociais e discricionariedade judicial. 
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 Cf. Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, pp. 405. 
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 Cf. Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, pp. 406-407. 
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Considerações Finais 

 

 

 Acredito que agora seja útil um exercício de retomada das principais ideias discutidas.  

A teoria de Marmor inova em relação às demais teorias convencionalistas cuja base é somente 

a tese de Lewis, de modo que ele é capaz de responder a uma série de objeções levantadas por 

Dworkin
104

. Apesar disso, a tese de Marmor ainda é insuficiente para explicar 

satisfatoriamente o direito, mas seu convencionalismo não é incompatível com a metodologia 

dworkiniana para responder ao conceito doutrinal de direito, e foi justamente esse o 

argumento que procurei defender mais ao final do paper. Cabe aqui uma observação 

importante: a partir do momento em que a teoria convencionalista admite a abordagem 

interpretiva prescrita por Dworkin, ela ganha um maior poder explicativo, mas isso lhe custa a 

filiação ao positivismo. Isso ocorre porque determinar o conceito doutrinal com base no 

exercício interpretativo lastreia o direito na moralidade política, e não somente em fatos 

sociais. 

De fundo, conforme vimos, estão questões metodológicas sofisticadas e que 

demandam um elevado grau de estudo filosófico, como no caso da objetividade moral e sua 

plausibilidade, que foi um ponto que apenas apresentei superficialmente e que teria um grande 

impacto. É sintomático, inclusive, que gradativamente o debate jusfilosófico tenha se 

apropriado de elementos de filosofia política, moral e da linguagem. 

 O objetivo deste paper foi mapear um debate contemporâneo na filosofia do direito, e 

expor a profundidade das questões que dele emergem. Fica – no entanto – uma questão de 

fundo: em que medida pode-se dizer que uma teoria é melhor que outra? Uma teoria é melhor 

do que outra se for capaz de explicar o fenômeno a que se destina. Uma teoria do direito, em 

nosso caso, é melhor do que suas concorrentes se conseguir dar inteligibilidade para as 

práticas sociais e argumentativas dos nossos ministros no HC que utilizei de caso-exemplo. 

Novamente, a alegação de MacCormick é importante: “a teoria geral do direito é o estudo 

teórico de um assunto prático”, que pode nos ajudar a entender aquilo que em minha opinião, 

Shapiro acertadamente chamou de “a crazy little thing called law”
105

. 
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 Curiosamente, o próprio Andrei Marmor refuta a apresentação que Dworkin faz do convencionalismo, com 

base em premissas metodológicas. Sobre isso, Cf. Andrei Marmor, Philosophy of Law, pp. 120-122. No entanto, 

as críticas que Dworkin faz ao convencionalismo não são, elas mesmas, invalidadas pela negação do modelo 

como proposto em Law’s Empire. 
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 Cf. Scott Shapiro, Legality, pp. 35. 
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