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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as contribuições do modelo Toulmin de 

argumentação racional para a questão da fundamentação das decisões judiciais, como forma 

de ampliar a eficácia dessa garantia constitucional e melhorar qualitativamente a prestação da 

tutela jurisdicional. Examina-se a natureza do dever de fundamentação das decisões judiciais, 

tanto em seu constitucional, como na inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, 

o qual, dentre outras coisas, objetivou dar um melhor regramento à matéria. O problema, 

contudo, é demasiado complexo para ser trabalhado apenas em âmbito dogmático, por isso 

fez-se uma investigação na literatura hermenêutica, principalmente Gadamer, Esser e 

Kaufmann, para verificar as reais contribuições e limites da proposta hermenêutica como 

solução para o problema da motivação de decisões judiciais. Em seguida, apresenta-se o 

modelo Toulmin como proposta de racionalidade para as decisões judiciais, por ter 

características que ressaltam a derrotabilidade dos argumentos e permite, além da 

identificação de elementos e desafios necessários à formação de uma estrutura argumentativa, 

uma maneira de verificar o grau de força de cada uma, fugindo do falso dilema da validade ou 

invalidade dos argumentos. Por fim, observa-se uma série de votos emanados em julgamento 

em sede do Supremo Tribunal Federal a fim de buscar um padrão argumentativo e, com ele, 

apontar problemas e sugestões para a solução deles, com o intuito de promover melhorias na 

prestação da tutela jurisdicional. 

 

Palavras-chave: Modelo Toulmin. Interpretação. Argumentação. Decisão Judicial. 

Fundamentação das Decisões Judiciais. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper is to analyze the contributions of the Toulmin model of rational 

argumentation to the question of the basis of judicial decisions, as a way of increasing the 

effectiveness of this constitutional guarantee and qualitatively improving the provision of 

judicial protection. It examines the nature of the duty to reason-giving for judicial decisions, 

both in its constitutional and in the innovation brought by the Civil Procedure Code of 2015, 

which, among other things, aimed to give a better regulation to the matter. The problem, 

however, is too complex to be treated only in dogmatic terms, so an investigation in the 

hermeneutic literature, especially Gadamer, Esser and Kaufmann, was carried out to verify the 

real contributions and limits of the hermeneutic proposal as a solution to the problem of 

judicial decisions' legal reasoning. Next, the Toulmin model is presented as a rationality 

method for judicial decisions analysis, because it has features that highlight the defeasibility 

of arguments and allows, in addition to identifying the elements and challenges necessary for 

the formation of an argumentative structure, a way to verify the Degree of strength of each, 

escaping from the false dilemma of the validity or invalidity of the arguments. Finally, a series 

of votes emanating from the Federal Supreme Court is sought in order to seek an 

argumentative pattern and, with it, to point out problems and suggestions for their solution, 

with the purpose of promoting improvements in the provision of guardianship Jurisdiction. 

 

Keywords: Toulmin Model. Interpretation. Argumentation. Judicial Decision. Legal 

Reasoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O problema da motivação das decisões judiciais é, certamente, um dos problemas 

mais relevantes do Direito hoje. Cuida-se de questão atual e relevante, mas que ainda não 

pode ser considerada bem tratada pela doutrina nacional, por alguns fatores, como a 

complexidade adquirida no decorrer do século XX, dado ao aumento significativo de poderes 

ao Judiciário com a mudança de paradigmas do Constitucionalismo.  

 

João é crítico do Judiciário. Para João, se a decisão converge, no mérito, com sua 

opinião, ela naturalmente aplicou corretamente o Direito, SEM MAIS. Mas se a 

decisão diverge, no mérito, de sua opinião, ela revela deficiência do Juiz, no plano 

da Teoria do Direito mesmo. Isso porque, se a decisão aproxima-se de texto 

normativo que a ampara de forma literal, João reclama que ela está atrasada em 

muitos séculos, vivendo ainda o período do juiz "bouche de la loi", que não está em 

dia com os avanços da Hermenêutica. Fosse assim, diz ele, para ser juiz bastava ter 

feito a alfabetização. Mas se a decisão diverge, no mérito, de sua opinião, mas desta 

vez o faz distanciando-se da literalidade de texto normativo, João grita: ATIVISMO 

JUDICIAL! OFENSA À DEMOCRACIA, À SEPARAÇÃO DE PODERES, 

JURISTOCRACIA! Será que não é possível, apenas, que o Judiciário tenha uma 

opinião diferente da de João a respeito do que o Direito realmente prescreve? 

 

Este recente texto1, do final de 2016, demonstra o quanto é carente a doutrina para 

apontar critérios de correção ou racionalidade que permitam uma avaliação minimamente 

satisfatória de decisões judiciais, sobretudo daquelas que conferem determinada interpretação 

para determinado texto legislativo. 

Consagrado no art. 93, IX da Constituição Federal, a fundamentação ou 

motivação, termos tratados indistintamente neste trabalho, das decisões judiciais é um dever 

constitucional imprescindível para a própria ideia de Estado de Direito, se apresentando como 

uma verdadeira garantia às partes, que deverão ter acesso às razões daquele provimento 

jurisdicional, bem como à sociedade, que não participa, pelo menos no Brasil, do provimento 

dos cargos do Poder Judiciário. Estando ela errada, deveria ser possível identificar isso, para 

tomar as medidas cabíveis para a efetivação do direito fundamental do acesso à Justiça, do 

direito de se ter uma tutela jurisdicional conforme os ditames do ordenamento jurídico2.  

                                                           
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. João é crítico do Judiciário. Página pessoal da rede social Facebook. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/hugo.segundo.104?fref=ts>. Acesso em 30 dez. 2016. 
2 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 
115. 
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Contudo, como demonstra o texto, não é tarefa fácil, primeiramente fundamentar 

uma decisão judicial. Consiste em algo que vai além de mencionar em qual artigo da lei existe 

a razão para tal provimento. Mais difícil ainda é avaliar, com critérios objetivos e claros, a 

correção dela. Não há certezas, entre duas principais opções, qual a melhor maneira de se 

fazer essa apreciação: se de maneira formal, na qual o respeito a um procedimento levaria a 

uma argumentação válida ou não; ou substancial, no qual o conteúdo seria fator 

preponderante para a determinação de uma escolha melhor. 

No Brasil, diante desse grave problema, tentou-se uma solução por meio de uma 

inovação legislativa, mais especificamente, com a redação do parágrafo 1º do art. 489 do 

Código de Processo Civil, que determina hipóteses exemplificativas de decisão que não 

satisfaz o dever constitucional de motivação. Entretanto, essa inovação não pode ser tida 

como o bastante, devido à complexidade do problema e do contexto prático vivido no Brasil, 

onde encontramos péssimas decisões judiciais sendo emanadas dia após dia, em desrespeito 

ao texto constitucional, primeiramente ao próprio dever de fundamentação das decisões o 

qual, consequentemente, acarreta agressões também ao devido processo legal.  

Além do estudo da nova dogmática processual do Brasil, se faz mister um estudo 

em que se aprofunde a essência do dever de fundamentação das decisões judiciais, explorando 

teorias que são tidas como suficientes para a solução do problema, verificando sua real 

capacidade de contribuição, suas lacunas e objetivando propostas para evoluir no alargamento 

da temática. 

Opta-se por, com o intuito de ampliar o entendimento do que se deve ter por uma 

decisão fundamentada, a apresentação de um modelo que seja capaz de guiar a produção de 

um know-how de argumentação, ou seja, um conhecimento que vai além de saber o que é uma 

decisão judicial fundamentada, ou que tipo de coisas devem estar contidas nessa decisão, mas 

de como relacionar elementos essenciais para a construção de qualquer argumento racional, 

assim como identificá-los, avaliar sua qualidade e pontos fracos capazes de refutar a sua 

viabilidade como razão de uma decisão judicial. Além disso, pretende-se demonstrar como o 

uso do modelo Toulmin, esquema de avaliação da racionalidade de argumentos escolhido 

como referencial para a consecução dos objetivos, é capaz de promover uma avaliação 

objetiva e clara de argumentos, não só os usados em decisões judiciais e na área do Direito, 

mas de qualquer campo do saber humano. Com isso, objetiva-se, de maneira mais geral, a 

melhoria da prestação jurisdicional do país. 

Este trabalho está dividido em quatro partes. A primeira delas trata do dever de 

fundamentação das decisões judiciais, inicialmente abordando o seu viés constitucional, o 
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papel que desempenha no Modelo Constitucional de Processo e a sua importância para o 

direito fundamental de acesso à justiça e para o próprio Estado Democrático de Direito. 

Também nele se expõe a inovação legislativa no ordenamento jurídico brasileiro com o 

advento do Código de Processo Civil de 2015, que, pela primeira vez, explicitou, ainda que de 

maneira negativa, o que deve se esperar de uma decisão judicial para esta ser considerada 

fundamentada. No final desta parte, tenta-se demonstrar que, apesar da boa intenção do 

legislador de apontar alguns pontos para a melhoria do problema da fundamentação das 

decisões judiciais, ainda é necessário um acréscimo doutrinário na consolidação de um know-

how, ou seja, de uma formação cultural de juízes e advogados para a concretização deste 

objetivo, já que, apenas o texto legal não é suficiente para se dar por encerrada uma questão 

tão complexa. 

Na segunda parte, é feita, primeiramente, uma exposição fidedigna das ideias de 

Hans-Georg Gadamer e da sua hermenêutica filosófica, com o intuito de verificar mais 

claramente suas propostas e, sobretudo, onde exatamente há uma interseção entre a 

hermenêutica filosófica e o Direito. Para aprofundar essa busca pelo contato da hermenêutica 

e o Direito, aborda-se juristas alemães discípulos da tradição hermenêutica, como Esser e 

Kaufmann, que melhor explicaram essa relação, mormente as importâncias e dificuldades. 

Diante disso, o estudo tratou de examinar também críticos dessa tradição filosófica, com o fito 

de apontar o melhor caminho, identificando desafios e insuficiências da hermenêutica no 

tocante à solução do problema da fundamentação das decisões judiciais. 

No terceiro capítulo, introduziu-se o modelo Toulmin de argumento, não apenas 

como um layout isolado, mas como parte de uma filosofia bem mais sofisticada, em que se 

objetiva uma alternativa para os paradigmas dominantes do silogismo lógico tradicional, os 

quais não são suficientes para avaliar a grande parte dos argumentos que temos à disposição 

no nosso cotidiano, não só forense, mas de qualquer que seja a área do saber humano. A 

apresentação do layout se divide em dois momentos, um sobre o núcleo básico do modelo 

como se dá a relação entre premissas, dados e uma conclusão, de forma que esta seja, ao 

menos minimamente, fundamentada de forma racional; e um segundo, em que se apresenta 

acréscimos feitos por Toulmin, com o intuito de se ter ferramentas para fugir do falso dilema 

da absoluta validade ou invalidade de argumentos e para avaliar argumentos de forma 

graduada, avaliando sua maior ou menor força. Também se abordou, de maneira sucinta, a 

vantagem de se tomar o modelo Toulmin como referencial teórico fundamental para a 

formação de uma doutrina de argumentação no Direito. 
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Por fim, no derradeiro capítulo deste trabalho, analisa-se decisões judiciais do 

Supremo Tribunal Federal, usando o modelo apresentado como parâmetro, no tocante à 

possibilidade de execução provisória de pena privativa de liberdade antes do trânsito em 

julgado. Aborda-se a evolução da jurisprudência da corte, de um modo geral, e dá-se enfoque 

aos julgamentos do habeas corpus nº 126.292 e das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade 43 e 44, tentando-se uma exposição minuciosa de todos os argumentos 

levantados na Corte Suprema. Ao final, usa-se Toulmin para apontar, infelizmente, defeitos 

existentes na forma que se procede com a fundamentação de decisões judiciais no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal; mas também algumas dificuldades relevantes de serem 

enfrentadas, bem como algumas sugestões para implantar uma melhor prática argumentativa 

na esfera de decisões colegiadas. 
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2. O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E OS 

PROBLEMAS PARA SUA REALIZAÇÃO 

 

A fundamentação das decisões judiciais é um problema de enorme relevância para 

o Estado de Direito. Diante da própria natureza do Estado de Direito, o dever de 

fundamentação se apresenta como uma verdadeira garantia a todos os sujeitos do processo, 

como um importante instrumento de controle da atividade jurisdicional do Estado e um dos 

principais desdobramentos do devido processo legal. 

Não apenas pela sua evolução histórica e todas as suas fases3, mas é fácil 

reconhecer a fundamentação das decisões como uma garantia do Estado de Direito, diante da 

ausência de participação popular no provimento dos cargos do Poder Judiciário, entre outros 

motivos ligados ao rule of Law. Entretanto, é grave a questão sobre as péssimas 

fundamentações do Poder Judiciário (não apenas no Brasil), traduzidas em inúmeras violações 

à garantia aqui em estudo, expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, em 

seu art. 93, IX. Ademais, com o cenário da normatividade dos princípios constitucionais4 e a 

consequente constitucionalização do Direito5, percebeu-se uma expansão nos poderes dos 

juízes na atividade jurisdicional, sob o fundamento de garantir a força normativa da 

Constituição e o decorrente dever de concretização dos direitos fundamentais nela elencados. 

Dito isto, este capítulo pretende iniciar a análise desta problemática, partindo do 

mandamento constitucional do dever de fundamentação das decisões em direção ao seu novo 

regramento no Código de Processo Civil, com o intuito de demonstrar as inovações 

legislativas sobre o assunto. 

Já se pode adiantar, contudo, não se poder afirmar que sejam suficientes essas 

ainda tímidas questões, ainda que dotadas de ótimas intenções, para a solução de problema tão 

complexo. É necessário, além desta novidade legislativa sobre a fundamentações das decisões 

judiciais, um estudo mais aprofundado dos incisos do parágrafo primeiro do art. 489, 

sobretudo no que diz respeito às conexões argumentativas entre os elementos trazidos nele, 

com o intuito de guiar uma teoria mais sólida sobre esses elementos, disciplinando estes 

institutos de maneira mais atenciosa, em busca de otimização do dever constitucional da 

                                                           
3 LUCCA, Rodrigo Ramina de. O dever de motivação das decisões judiciais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 88. 
4 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
5 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 316 e 360; BARROSO, Luis Roberto. 
Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. 
Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, abr-jun. 2005. 
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fundamentação das decisões judiciais e de observância ao Modelo Constitucional de Processo, 

contexto ao qual se deve, antes mesmo do regramento do Novo Código, tecer algumas 

considerações. 

 

2.1 O dever de fundamentação das decisões judiciais e a Constituição 

 

O cumprimento do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais é 

uma questão bastante complexa e de enorme relevância para o Estado de Direito, pois se trata 

de verdadeira garantia fundamental, independentemente de se encontrar expressa, como na 

Constituição brasileira, ou como decorrência de normas que consagrem valores que englobem 

a necessidade de se ter uma decisão judicial fundamentada, como o é na Norma Fundamental 

alemã, em que o dever de fundamentação é deduzido do dispositivo que consagra o princípio 

do acesso à Justiça6, sendo, logo, um requisito fundamental para a prestação da atividade 

jurisdicional num Estado de Direito, na qualidade de instrumento de controle das 

manifestações do Poder Judiciário. Seja numa fase mais evoluída, em que se encontra mais 

destrinchado o dever de fundamentações, ou numa fase mais inicial de sua evolução histórica, 

é fácil ver que o dever de fundamentação das decisões constitui importante garantia do 

próprio Estado de Direito.  

Entretanto, é grave a questão sobre as péssimas fundamentações do Poder 

Judiciário (não apenas no Brasil), traduzidas em inúmeras violações à garantia aqui estudada, 

expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 93, IX.  

Com o novo paradigma da normatividade dos princípios constitucionais, e a 

consequente constitucionalização do Direito, aliadas a teorias como a de Dworkin7, os juízes 

passaram a ter muitos poderes para a realização da sua função jurisdicional, já que, a partir 

desse novo contexto, é seu dever garantir a força normativa da Constituição e a consequência 

que é o dever de concretização dos direitos fundamentais nela contidos. Em virtude dessa 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais8, aos juízes foram atribuídos um enorme poder, 

que é concretizar os valores salvaguardados pela Constituição Federal, lá dispostos de 

maneira bastante geral e abstrata. 
                                                           
6 Artigo 103, parágrafo 1º: "Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör" (No tribunal, todos tem 
direito a um julgamento justo). REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Deutscher Bundestag, 2010, p. 90. 
7 Ou teorias, dada a alguma alteração em sua vasta obra, mas que atribuem muitos poderes ao juiz: DWORKIN, 
Ronald. Levando direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002; DWORKIN, Ronald. Law's Empire. London: 
Belknap Press of Harvard University, 1986. 
8 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 111. 
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Essa ampliação de poderes deve, entretanto, ser acompanhada de mais rigor na 

fundamentação das decisões judiciais, ou seja, com uma mudança no paradigma da aplicação 

do direito, deve também se desenvolver uma forma de adequar o dever de fundamentação 

judiciais a esses novos desafios.  

Com isso, é possível partir do já mencionado art. 93, IX da Constituição. O 

Direito Processual, assim como os outros ramos do direito, tem na Constituição diretrizes que 

servem de parâmetro para a criação e interpretação das demais normas que vão conduzir o 

processo judicial em todas as suas fases, incluindo suas decisões. Essa gama de direitos e 

garantias consagrados no texto constitucional estabelecerá um padrão que deve, 

inevitavelmente, com fundamento na supremacia constitucional, ser observado pelo Poder 

Legislativo, quando, ao exercer sua competência legiferante, for abordar esses assuntos no 

plano infraconstitucional. 

Assim ensinaram, ao formular o conceito de Modelo Constitucional de Processo, 

Andolina e Vignera, quando defenderam que as normas e os princípios constitucionais 

relativos ao exercício da função jurisdicional, se considerados na sua 

complexidade/completude, permitem ao intérprete desenhar um verdadeiro e próprio esquema 

geral de processo, suscetível de formar o objeto de uma exposição una/uniforme9. 

Na realidade brasileira, é possível identificar, na própria Constituição, pelo menos 

três grandes grupos de disposições que podem ser identificadas como veículos do Modelo 

Constitucional de Processo: os direitos e garantias fundamentais relativos ao processo, como 

o mandado de segurança, entre outros previstos no rol do art. 5º; os elementos constitucionais 

ligados à organização dos Poderes, no que tange às competências do Poder Judiciário; e 

alguns procedimentos específicos, como o controle concentrado de constitucionalidade. 

Também encontra-se defesa para outro elemento, em consonância com a doutrina italiana 

citada, que é o tratamento constitucional dispensando às funções essenciais à justiça, como 

um grupo autônomo que compõe o Modelo Constitucional de Processo10. 

                                                           
9 Nas palavras de Italo Andolina e Giuseppe Vignera: "Le normi ed i principi costituzionale riguardanti 
l´esercizio della funzione giurisdizionale, se considerati nella loro complessità, consentono all´interprete di 
disegnare un vero e proprio schema generale di processo, suscettibile di formare l´oggeto di una esposizione 
unitaria." em ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. Il modello constituzionale del processo civile italiano: 
Corso di lezioni. Torino: Giapichelli, 1990, p. 13. 
10 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito 
Processual Civil. v. 1. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 237. 
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Destarte, o Modelo Constitucional de Processo deve ser tomado como uma 

proposta metodológica que vai servir como premissa na ampliação do ordenamento jurídico11, 

ou seja, a criação de novas normas no sistema jurídico processual, deverá ser feita em 

congruência com as disposições do Modelo, que são hierarquicamente superiores. E a sua 

aplicação deve, conforme os métodos hermenêuticos constitucionais, buscar a máxima 

efetividade e a interpretação conforme a constituição com o objetivo de concretizar os 

princípios processuais expressos ou implícitos no texto constitucional que compõem o 

Modelo Constitucional de Processo, dentre os quais está o dever de fundamentação das 

decisões judiciais. 

Este dever é, desde antes mesmo da novidade trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, uma garantia inafastável, conforme disposto o art. 93 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso IX, que consagra a necessidade de 

fundamentação de todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário12. 

A relevância da questão da fundamentação das decisões judiciais já era 

apresentada pela doutrina nacional, em conformidade com a doutrina estrangeira13, antes 

mesmo da promulgação da Constituição em vigência, num ordenamento em que não havia 

sequer dispositivo constitucional que a determinasse, a fundamentação das decisões judiciais 

no sentido de haver um dever de fundamentar as decisões judiciais, pois não caberia uma 

intervenção sem a devida exposição de motivos, conferindo verdadeira legitimidade ao Poder 

Judiciário, por se tratar de um pressuposto do próprio Estado de Direito, em sua faceta 

extraprocessual14. 

Observe-se, também, sua importância dentro do próprio desempenho da função 

jurisdicional, sendo pressuposto para a realização de outros direitos e garantias fundamentais, 

tais quais o devido processo legal, o acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa, o duplo 

grau de jurisdição, assim como à realização dos direitos materiais levados a juízo, numa 

                                                           
11 BUENO, Cassio Scarpinella. O Modelo Constitucional do Direito Processual Civil: um paradigma necessário 
de estudo do Direito Processual Civil e algumas de suas implicações. Revista de Processo, v. 161, p. 261-270, 
2008. 
12 "Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação". REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 23/03/2014. 
13 TARUFFO, Michele. La Motivazione della Sentenza Civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 405. 
14 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de 
Direito. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual civil: segunda série. São Paulo: 
Saraiva, 1984. p. 89. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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perspectiva endoprocessual15. É imperativo que haja uma fundamentação da decisão para que 

seja possível, de alguma forma, o seu controle, seja este feito pela sociedade, com um viés 

mais democrático, seja pelas partes ou pelo próprio Judiciário16, pois quando é violado o 

dever de fundamentação decisões judiciais, também serão desrespeitados demais garantias 

processuais constitucionais, como o devido processo legal e o Modelo Constitucional de 

Processo como um todo. 

Essa, entretanto, não é uma situação de fácil solução. Contribuem para a 

complexidade do problema alguns fatores: o primeiro deles é que não é o bastante para o 

satisfatório cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais pelos magistrados 

a simples expressão constitucional do princípio, pois não há qualquer menção a parâmetros de 

correção para a atividade de fundamentar as decisões17. Esta dificuldade, que não é a única, 

foi um pouco mitigada, como veremos adiante, pela introdução do Código de Processo Civil 

de 2015 de alguns elementos normativos que explicitam o que é uma decisão não 

fundamentada. 

Há um outro ponto: é fundamental considerar que dentro de uma mesma decisão 

existem elementos decisórios por demais heterogêneos, como juízos empíricos, juízos 

normativos, juízos morais e juízos hermenêuticos. Para cada questão dessa, dentro de um 

mesmo caso, é possível que existam parâmetros bastante distintos um do outro para aferir a 

correção de cada uma dessas pequenas decisões independentes, dentro de um conjunto maior 

que representa a totalidade da decisão judicial18.   

Por fim, existem muitas controvérsias não resolvidas em diversas outras 

disciplinas que não o Direito que dificultam demasiadamente a questão da correta 

fundamentação das decisões judiciais. Não é, a rigor, um problema jurídico a busca pelo 

know-how da fundamentação das decisões acerca das chamadas questões de fato ou juízos 

empíricos de uma maneira geral, mais ligadas ao campo da epistemologia, ou das questões de 

interpretação de textos legislativos, problema cuja solução se encontra mais ligada ao campo 

da linguagem, etc.19. Noutras palavras, existe uma dificuldade a mais para o direito, trazida 

pela vedação ao non liquet, em que a indeclinabilidade da jurisdição determina que o órgão 

                                                           
15 Idem. Ibidem. 
16 TARUFFO, Michele. La Motivazione della Sentenza Civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 405. 
17 Sobre a satisfação do comando da norma constitucional de fundamentação das decisões judiciais, cf. 
GUERRA, Marcelo Lima. Notas sobre o dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (CF, art. 93, 
IX). In: FUX, Luiz; NERY JR, Nelson; ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda. (Org.). Processo e Constituição: 
estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
517-541. 
18 Idem. Ibidem. 
19 Idem. Ibidem. 
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julgador tem o dever de resolver a questão judicial, ainda que não seja possível solucionar a 

dúvida20. Muitas dessas dúvidas se devem ao fato de que o Direito mesmo não tem como dar 

o caminho para respostas desta natureza, sendo necessária uma pesquisa transdisciplinar para 

dar suporte a uma teoria normativa de fundamentação das decisões judiciais. 

Antes desse estudo, entretanto, é necessária uma análise das novidades trazidas 

pelo Código de Processo Civil, pois elas não deixam de ser um início para a solução da 

questão, assim como também dão ensejo a novos questionamentos acerca do tema, já que se 

trata de uma novidade legislativa importante e sem correspondência nos diplomas processuais 

civis anteriores. 

  

2.2 O dever de fundamentação das decisões judiciais e a inovação do Código de Processo 

Civil 

 

Dentre as inovações trazidas pela instituição do Código de Processo Civil de 

2015, uma das mais relevantes foi a introdução de uma disciplina sobre a  fundamentação das 

decisões judiciais. Em comparação com outras modificações trazidas pelo diploma legislativo, 

a introdução de parágrafos ao teor do atual art. 489 é, de fato, uma das mais importantes de 

toda a lei. 

Conquanto este não seja o único obstáculo para a solução do problema das 

decisões judiciais, conforme exposto anteriormente, e seja, provavelmente, o menor destes, é 

possível afirmar que a introdução dos parágrafos do art. 489 do Código de Processo Civil de 

2015 colaborou, mesmo que timidamente, para o problema da fundamentação das decisões 

judiciais, já que oferece algum norte para a elaboração de uma teoria de fundamentação das 

decisões judiciais, apontando condições mínimas para a realização do dever constitucional 

disposto no art. 93, IX, da Constituição. 

Começa o art. 489, CPC, em seu caput, com um conteúdo muito semelhante ao do 

antigo Código de 73, enumerando os elementos da sentença: relatório, fundamentos e 

dispositivo21. Uma das primeiras anotações a serem feitas sobre o artigo é que seu teor se 

aplicam a qualquer forma de manifestação judicial decisória, sejam acórdãos, decisões 

                                                           
20 ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. 6ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004, p. 103. 
21 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 
identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no 
andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o 
dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
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interlocutórias ou, inclusive, despachos, desde que nele seja observado algum conteúdo 

decisório. 

Por serem pontos imprescindíveis em qualquer decisão judicial, a ausência desses 

elementos gera efeitos no processo, principalmente quando o elemento em questão é a 

fundamentação da decisão judicial. Como bem leciona a professora Teresa Arruda Alvim essa 

situação gerada pela ausência da fundamentação constitui um vício intrínseco à própria 

decisão judicial que acarreta sua nulidade22. Para Antonio Cabral, essa falha é não só uma 

nulidade que decorre de uma omissão; é igualmente uma omissão proveniente de um dever de 

fazer do Estado. Uma ocorrência desta natureza não permite outra conclusão que não uma 

nulidade absoluta, haja vista a não realização do dever de fundamentação das decisões 

judiciais se traduz em enorme prejuízo, não só às partes, mas também à sociedade23.  

Por outro lado, quando o ausente é o elemento dispositivo da decisão, não se pode 

dizer que é caso de nulidade, pois sequer existiria a manifestação judicial. Já o relatório, não 

obstante ser uma peça muito importante na elaboração da decisão, não causa, com a sua 

ausência, a nulidade, de modo diferente do que ocorre com a fundamentação. Contudo, 

salienta Leonardo Carneiro da Cunha que, pela introdução do sistema de precedentes 

judiciais, aumentou-se a relevância do relatório nas decisões, pois nele poderão estar contidas 

circunstâncias que possibilitarão o exame de compatibilidade entre o precedente judicial 

invocado e caso concreto, permitindo, dessa forma, uma mais detalhada apreciação sobre a 

aplicação ou distinção do precedente à questão24.  

Ainda, somado a esse artigo específico que fala da fundamentação, é mister 

também fazer referência à parte geral do Código de Processo Civil de 2015. Nela, 

encontramos a disposição do artigo 10, o qual determina não ser possível uma decisão do 

magistrado, em qualquer grau de jurisdição, embasada em fundamento que não tenha sido 

possibilitado às partes a devida manifestação, ainda que verse sobre matéria que possa ser 

verificada ex officio
25, garantindo assim um substancial contraditório, admitindo às partes a 

manifestação sobre qualquer matéria que possa ser relevante ao desfecho do processo, ficando 

                                                           
22 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença. 4. ed. São Paulo: RT, 1997, p. 235-
236. 
23 CABRAL, Antônio do Passo. Nulidades no Processo Civil Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 333-
335. 
24 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Elementos da Sentença e a Fundamentação das Decisões Judiciais. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1229. 
25 Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 
de ofício. 
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vedadas as "decisões surpresa", ou seja, aquelas sobre cujos fundamentos não foi 

oportunizada a manifestação dos interessados. Este dispositivo, conjuntamente com o dever 

de fundamentação das decisões judiciais e com o princípio cooperativo, outra novidade do 

CPC de 2015, disposto em seu artigo 6º26, não será válido o fundamento sobre o qual não foi 

possibilitado o pronunciamento27. 

Posto isto, pode-se, iniciar, com mais calma, a abordagem inciso por inciso  de 

cada uma das hipóteses mencionadas no Código de Processo Civil como situações em que há 

presunção de nulidade por causa de ausência da fundamentação da decisão.  

Essas hipóteses estão enumeradas no parágrafo 1.° do art. 489 do Novo Código28, 

que é, indubitavelmente, uma das novidades mais relevantes e comentadas, ainda que não 

com a profundidade que se espera, do diploma. Estas disposições são explicitamente válidas 

para qualquer tipo de decisão judicial, não só as sentenças, mas também as decisões 

interlocutórias e despachos deverão observar os ditames deste dispositivo, sob pena de 

nulidade, em uma postura muito cuidadosa do legislador ao incluir todas as decisões judiciais 

no campo de incidência da presente norma, consolidando um entendimento que encontrava 

forte apoio da doutrina e da jurisprudência e já refletia a interpretação mais adequada à 

Constituição e ao art. 93, IX.  

Importante também, por fim, destacar que, apesar de haver um rol significativo de 

hipóteses, estas são meramente exemplificativas, pois, naturalmente, poderá se verificar um 

desrespeito a ratio legis nas decisões que, mesmo respeitando todas as seis hipóteses trazidas 

no parágrafo primeiro, possam ser consideradas não fundamentadas por motivos outros, não 

explícitos no diploma29. 

 

                                                           
26 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 
de mérito justa e efetiva. 
27 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Elementos da Sentença e a Fundamentação das Decisões Judiciais. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1231. 
28 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 
que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não 
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 
julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir 
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
29 Este foi, também, o entendimento emanado pelo Enunciado 303 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis: "As hipóteses descritas nos incisos do §1º do art. 499 são exemplificativas". Parece ser essa a 
interpretação mais adequada. 
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2.2.1 Considerações acerca de indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo 

contextualizada: inciso I 

 

A primeira das hipóteses elencadas nos incisos do art. 489 do Código de Processo 

Civil é a nulidade daquela decisão judicial que se limita à mera indicação ou à paráfrase de 

um dispositivo legal, em que o magistrado não faz a mínima correlação entre o texto legal, a 

norma que dele se extraiu e o caso concreto. 

É essencial, para respeitar esta hipótese, a apreciação do caso concreto, para que, a 

partir dele, haja o estabelecimento de uma relação com a norma jurídica aplicável ao caso, 

noutras palavras, não é o bastante a simples exposição do contexto fático da questão e a 

indicação de uma norma como adequada para a solução dela, sem que haja uma customização 

(ou saturação) que autorize uma passagem da premissa que é o fato gerador para a conclusão 

da decisão, com a consequente elaboração do seu dispositivo.  

Para um melhor entendimento da necessidade e do cumprimento destes 

mandamentos, opto por exemplificar com a "catástrofe nacional"30. Neste caso, não serão 

suficientes a mera transcrição do artigo do Novo Código, trazendo os requisitos para as tutelas 

provisórias, de urgência, de evidência... É mister que se faça uma relação entre o requisito do 

perigo de dano, por exemplo, e os argumentos acerca das provas trazidas e a situação fática 

apresentada pelas partes para demonstrar a existência dos requisitos de determinado artigo, 

articulando-os de modo a deixar claro a conexão que existe entre o texto normativo e as 

questões de fato suscitadas no processo. Não havendo esta relação entre o texto e a situação 

nele descrita, é imperiosa a nulidade da decisão. 

É necessária, pois, a apreciação do caso concreto, para que, a partir dele, haja o 

estabelecimento de uma relação com a norma jurídica aplicável ao caso, noutras palavras, não 

é o bastante a simples exposição do contexto fático da questão e a indicação de uma norma 

como adequada para a solução dela, sem que haja uma customização (ou saturação) que 

autorize uma passagem da premissa que é o fato gerador para a conclusão da decisão, com a 

consequente elaboração do seu dispositivo, resgatando a categoria jurídica da incidência31, 

mas com algumas alterações no conceito de norma a ser utilizado, promovendo o 

                                                           
30 CALMON DE PASSOS, JJ. Até quando abusarás, ó Catilina? Cautelares e Liminares - Catástrofe Nacional. 
In: CALMON DE PASSOS, JJ. Ensaios e Artigos. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 169-176. 
31 ATAIDE JR, Jaldemiro R. Legalidade, incidência, motivação e controle racional das decisões judiciais. 
Revista Brasileira de Direito Processual. Ano 24, n. 93, jan-mar, 2016, p. 95-128. 
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estabelecimento desta conexão entre os diversos elementos que deverão estar contidos nas 

decisões judiciais32. 

 

2.2.2 Considerações acerca da contextualização no emprego de conceitos jurídicos 

indeterminados: inciso II 

 

O segundo inciso do parágrafo primeiro apresenta aquela hipótese em que a 

decisão judicial é nula por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo de sua incidência. Da mesma forma que no primeiro item, é fácil encontrar pelos 

fóruns e tribunais casos de decisões que trazem, tão somente, a indicação de conceitos vagos, 

como periculum in mora, fumus boni juris, prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Além desses há muitos outros: dignidade da pessoa humana, boa fé, interesse 

público... Não há qualquer menção, nessas patologias encontradas na prática forense, ao caso 

levado ao Judiciário e a qual seria o elemento dos autos que justificaria a conclusão de que tal 

conceito foi corretamente aplicado. É natural que o legislador se utilize de conceitos 

indeterminados para que o juiz, na sua atividade criativa, própria da sua atividade de 

jurisdição, os integre e lhes dê um conteúdo pleno33, contudo, essa técnica legislativa confere 

ao magistrado, além desses poderes, um dever recíproco de fundamentação para as conclusões 

de determinado caso em que se utilizar desses conceitos.  

Não é, logo, fundamentada, e, portanto, é nula, essas decisões que apenas dizem 

estar presente uma situação de perigo ou que há fortes indícios e evidências do direito 

pretendido, por exemplo, sem que se discorra sobre a concretude da situação em espécie, 

saturando a conceituação do instituto apontado como solução e dando a ele uma identidade 

plena no contexto do caso concreto em exame.  

No momento de fundamentar a decisão, o juiz terá o dever de especificar o que o 

levou a crer que estavam ali presentes as situações indeterminadas e customizar toda a 

situação a ele trazida com os conceitos por ele utilizados. É uma situação muito semelhante 

com a anterior, em que se faz necessária apontar um elemento que autorize a passagem da 

situação do caso concreto à conclusão compatível com o instituto estipulado por um conceito 

jurídico indeterminado. 

 

                                                           
32 GUERRA, Marcelo Lima. Normas como molduras inferenciais e a teoria institucional-argumentativa do 
Direito. Fortaleza: Boulesis, 2016 (no prelo). 
33 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 92-96. 
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2.2.3 Considerações acerca da invocação de motivos que justificariam qualquer decisão: 

inciso III  

 

Continua o terceiro inciso do dispositivo, afirmando a nulidade da decisão judicial 

que invoca motivos genéricos, ou seja, apresenta uma fundamentação que se prestaria a 

justificar qualquer outra decisão que não aquela para aquele caso específico. Essa hipótese 

surgiu de uma situação muito corriqueira na prática forense: o uso de modelos. A grande 

quantidade de demanda e o número repetitivo de causas no Poder Judiciário ensejaram o 

surgimento dessa estratégia de produtividade. Contudo, não obstante a repetição de casos seja 

evidente e o conteúdo de muitas delas semelhante, não se pode, de forma alguma, tratar as 

decisões de maneira genérica, sem a necessária individualização, ainda que seja para 

enquadrar o caso numa situação repetida, devendo o juiz analisar a lide e observar as 

propriedades desse caso. 

É importante que se diga que não há problemas, num primeiro momento, no uso 

de modelo de alguns pontos da decisão judicial, pois, se usada de maneira séria aquela minuta 

em que se tem alguns fundamentos reiterados, jurisprudências pacificadas em tribunais 

superiores, súmulas..., elas podem ser uma estratégia para a celeridade do julgamento do caso, 

principalmente de demandas repetitivas. Isso só pode ser possível, todavia, desde que estes 

modelos sejam partes de uma argumentação de determinada decisão judicial.  

Essa é uma diferença muito relevante: o modelo de argumento a ser repetido em 

variadas decisões judiciais é algo bem distinto de um modelo de decisão a ser usado em vários 

casos, pois, neste último, poderá se observar a falha na relação das teses colocadas para 

justificar a decisão judicial, sem a correta relação com o caso concreto.  

Nula é, então, a decisão completamente genérica, que, nos termos precisos da lei, 

poderia servir para justificar qualquer outra decisão. Isso não inclui os casos em que, mesmo 

diferentes, haja relação clara entre as questões de fato e de direito. Estes é possível solucionar 

de forma semelhante, com o uso de argumentos até iguais, como são exemplos as 

fundamentações de recursos repetitivos, as fundadas na aplicação de súmulas vinculantes e 

precedentes vinculantes, sempre se alertando para o correto uso de todos esses elementos e a 

importância de, quando se construir um argumento com base em alguma das hipóteses do art. 

927, atentar de maneira correta às particularidades dos casos em que se construiu o precedente 

vinculante e a sua compatibilidade, respeitando também duas das próximas hipóteses do art. 

489 que virão em seguida. 
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2.2.4 Considerações acerca do não enfrentamento de todos os argumentos aptos a infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador: inciso IV 

 

Pode-se dizer que este inciso é um dos pontos mais polêmicos do Novo Código de 

Processo Civil. Ele prevê a nulidade de decisões que não enfrentam todos os argumentos 

apresentados no processo e capazes de infirmar as conclusões do julgador. Com a norma 

veiculada por este dispositivo, buscou-se um desdobramento na decisão do princípio do 

contraditório, uma garantia para ele se fazer presente no momento da decisão, pois será 

obrigação do magistrado se debruçar sobre as alegações das partes no processo.  

Ficam importantes questionamentos para o correto entendimento deste inciso: 

quais argumentos são capazes de infirmar uma conclusão? Seria qualquer argumento? A 

quem cabe dizer quais argumentos são ou não são relevantes para a causa? Atacar essas 

questões é essencial para impedir violações da garantia da fundamentação das decisões 

judiciais, pois será possível identificar mais precisamente o objeto do controle racional dessas 

decisões, ou seja, os argumentos usados para justificar a decisão judicial. 

Já é ensinado que nem todas as questões devem, necessariamente, ser observadas 

pelo juiz. Um exemplo são as questões prévias que podem impedir ou prejudicar a análise de 

outras questões, como o acolhimento de ilegitimidade da parte, de prescrição/decadência, etc. 

Uma vez acolhido um argumento deste jaez, o juiz não teria mais o dever de examinar as 

demais alegações, haja vista não serem mais capazes de infirmar a decisão do magistrado, que 

deverá, por sua vez, enfrentar todas as refutações trazidas pela parte relacionadas com a 

controvérsia da ilegitimidade34. 

Dado esse primeiro passo, é mister ressaltar que a questão sobre que tipo de 

argumento é capaz de infirmar uma decisão judicial ainda não foi estudada. É bem verdade se 

tratar de uma pergunta altamente complexa, mas fundamental para o controle racional das 

decisões judiciais e permitir uma proposta de modelo normativo de fundamentação de 

decisões, pois estes, ainda que genericamente colocados aqui neste inciso, serão os 

argumentos decisivos pelo acolhimento da tese sustentada por uma das partes e não a 

desenvolvida pela outra. Noutras palavras, os argumentos invocados aqui estão em um nível 

mais aprofundado que os dos incisos anteriores, que são mais básicos. Aqui estarão 

argumentos mais bem elaborados acerca de temas bem específicos e diferentes entre si, como, 

                                                           
34

 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Elementos da Sentença e a Fundamentação das Decisões Judiciais. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1235. 
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e principalmente, argumentos acerca da convicção formada pelo julgador acerca das provas e 

a sua apreciação, ou, para citar um bem diferente, uma alegação de inconstitucionalidade de 

determinada norma, visando a afastar a sua aplicação. Vejamos que aqui poderão ser 

encontradas teses das mais diferentes matérias que deverão ser apreciadas, mas cujas 

fundamentações se dão em planos distintos 

Este trabalho tem como objetivo dar mais um passo para a identificação de, pelo 

menos, uma diretriz para apontar o perfil de argumentos capazes de infirmar uma decisão 

judicial, com auxílio do referencial teórico a ser apresentado mais adiante no trabalho.  

 

2.2.5 Considerações acerca da argumentação fundada em precedentes judiciais: incisos V e 

VI 

 

Neste inciso está um dos principais pontos de todo o Novo Código de Processo 

Civil. Se a instituição de um sistema de precedentes vinculantes é tão discutida no Brasil, o 

dever de fundamentação das decisões que acolhem ou refutam uma tese cujo fundamento seja 

um precedente vinculante deve, da mesma forma, ser objeto de amplo debate. A omissão 

desta análise acerca da adequação dos precedentes vinculantes na fundamentação da decisão 

acarreta a nulidade das decisões dos processos que tenham tido argumentos relativos ao uso 

dos precedentes invocados.  

Aqui existem duas hipóteses, em dois incisos distintos: o primeiro deles que trata 

de precedentes, o inciso V, diz que a decisão é nula por se limitar a invocar um enunciado de 

súmula ou precedente judicial sem identificar os fundamentos determinantes de adequação do 

caso paradigma ao caso em exame; já o segundo, o inciso VI, fala que a decisão é nula por 

exatamente o oposto, ao deixar de seguir súmula ou precedente judicial sem a justificativa de 

distinção ou superação do entendimento alegado. 

Para este trabalho, o foco resta no uso dos precedentes na fundamentação. Neste 

primeiro dos incisos sobre precedentes, estamos numa situação muito parecida às primeiras 

hipóteses do parágrafo, por haver a necessidade, de acordo com os conceitos de precedentes 

que vem sendo elaborados por um bom número de doutrinadores brasileiros35, de se respeitar 

                                                           
35 Cf. ZANETI JR, Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015; MACEDO, Lucas 
Buril de. Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2015; LOPES FILHO, Juraci 
Mourão. Os Precedentes Judiciais no Constitucionalismo Brasileiro Contemporâneo. Salvador: Juspodivm, 2014; 
BUSTAMANTE. Thomas da Rosa de. Teoria do Precedente Judicial: A Justificação e a Aplicação de Regras 
Jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012; ATAIDE JR, Jaldemiro R. Precedentes vinculantes e a 
irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro. Lisboa: Editorial Juruá, 2012; MARINONI, Luiz 
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a própria natureza dos precedentes, cotejando o caso a ser resolvido com a decisão judicial 

que é paradigma para o julgamento do caso em questão36. 

Não se pode, de forma alguma, fundamentar uma decisão judicial apenas 

transcrevendo um texto, sobretudo o texto das ementas dessas decisões, sem uma efetiva 

demonstração da adequação do caso paradigmático ao caso que será julgado com base em 

uma decisão anterior. No caso do uso de precedentes vinculantes, essa obrigação é ainda mais 

relevante, não apenas por este artigo em comento, mas também pela tese em abstrato que se 

encontra no precedente só poder ser corretamente utilizada quando devidamente encaixada 

nas mesmas (ou semelhantes) condições que ensejaram a formação do precedente, das 

súmulas37 e demais exemplos listados no art. 92738. 

Da mesma forma, a contextualização deve ocorrer nos casos previstos no inciso 

VI, em que são afastadas as aplicações dos precedentes vinculantes, em virtude de 

incompatibilidade entre o contexto do caso concreto, não sendo o mesmo que o verificado no 

precedente, ou em virtude de superação de precedente ou súmula levantado na tese jurídica da 

parte. Este inciso é muito importante para que o sistema não fique engessado, pois, é 

fundamental que os julgadores aprendam que, mesmo com uma sistemática que atribua força 

vinculante a determinados teores de julgados, é possível afastar precedentes e súmulas, 

quando estes forem criados em contextos distintos ou se verifique uma superação deles. Como 

ferramenta para tal finalidade argumentativa, a doutrina ensina pelo menos três principais 

técnicas: o distinguishing, o overriding e o overruling. Nesta primeira técnica, ao cotejar os 

elementos que tornam adequada a aplicação da mesma ratio decidendi, verifica-se uma 

incompatibilidade entre o caso concreto a ser decidido e o caso paradigma, não sendo viável a 

aplicação do precedente como fundamento da decisão39.  

As outras duas técnicas, por sua vez, estão ligadas à superação do precedente 

invocado. Estando este precedente, porventura, superado, o juiz pode não julgar conforme o 

entendimento nele emanado, desde que justifique que o teor daquele precedente vinculante 

não é mais o predominante. Logo, o magistrado, sob pena de nulidade desta decisão, tem o 

                                                                                                                                                                                     

Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011; PEIXOTO, Ravi. Superação de precedentes e 
segurança jurídica. Salvador: Juspodivm, 2015. 
36 Ainda que exista muita divergência em vários outros aspectos, é predominante o entendimento de que a 
fundamentação com base em precedentes vinculantes deve preservar o contexto em que foi criado para autorizar 
que o caso paradigma sirva como fundamento de uma outra decisão judicial. 
37 Especificamente sobre as súmulas e sua aplicação, cf. ROESLER, Claudia Rosane; JESUS, Ricardo A. R. de. 
Uma Investigação sobre os sentidos e usos das súmulas dos Tribunais Superiores no Brasil. Nomos. v. 32. n. 2. 
2012. 
38 MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 
336-337. 
39 Idem, p. 350. 
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dever argumentativo de demonstrar esta superação, a fim de que reste motivado e explícito 

qual o juízo do julgador ao afirmar superado tal precedente40. A distinção entre essas duas 

técnicas para fundamentar a superação se dá, basicamente, no fato de o overruling ocorrer 

quando o precedente por completo não possuir mais força vinculante, enquanto o overriding 

refere-se a uma situação em que esta superação ocorreu apenas de forma parcial, não 

atingindo o precedente por completo. Um exemplo seria um precedente que verifica uma 

exceção a um entendimento já consolidado, pois não haveria motivos para derrubá-lo por 

completo, mas tão somente acrescentar algumas circunstâncias aos casos em que se dá a 

aplicação dele. 

Além da instituição dos precedentes vinculantes, não podemos nos esquecer 

também do grande uso de precedentes tidos por persuasivos, os quais não estão listados no rol 

do art. 927, mas que também são elementos que devem ser considerados na fundamentação de 

uma decisão judicial, sendo este um detalhe extra na análise da fundamentação de decisões 

com base em precedentes. Há uma divergência sobre o dever de fundamentação sobre 

precedentes persuasivos estar mais relacionado ao inciso IV ou aos incisos V e VI; para este 

trabalho, contudo, esse debate não será importante, já que, qualquer uma das duas poderá ser 

incluído na proposta de solução a ser apresentada. 

Todavia, é cabível uma ressalva: é muito intenso o debate acerca do uso de 

precedentes no direito brasileiro com o advento do Novo Código de Processo Civil. Ainda 

que a proposta a ser desenvolvida neste trabalho consiga, por ser uma ferramenta genérica e 

por, eventualmente, serem colocados argumentos envolvendo precedentes no decorrer da 

pesquisa, dar alguns caminhos para o uso de precedentes na fundamentação de decisões 

judiciais, é forçoso afirmar que se trata de argumento muito específico, mas que pode, com o  

próprio modelo aqui apresentado como solução, ser alçado, ainda que não seja objetivo deste 

trabalho em específico, a níveis de qualidade superiores, auxiliando ainda mais no cotidiano 

forense.  

                                                           
40 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Elementos da Sentença e a Fundamentação das Decisões Judiciais. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1235. 
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2.2.6 Considerações acerca da justificativa dos critérios em casos de colisões normativas: o 

esquecido parágrafo 2º do artigo 489 

 

Por fim, há um importantíssimo ponto, disposto no parágrafo 2º do art. 48941, 

normalmente deixado de lado pela doutrina42, e, quando mencionado, alvo de críticas 

infundadas, decorrentes de uma leitura com muita má vontade do Código de Processo Civil de 

201543.  

Com muito pouco de princípio da caridade44, pode-se verificar que não foi, e 

passou longe, a intenção da comissão que elaborou a lei firmar posicionamento e consagrar a 

teoria dos princípios de Alexy pelo simples fato de ter usado o termo ponderação ou colisão 

de normas. Apesar da infelicidade do legislador na redação deste parágrafo especificamente, 

basta uma interpretação um pouco mais ampla para concluir que o parágrafo 2º do art. 489 

estabeleceu a necessidade de fundamentar a escolha de uma norma dentre várias possíveis, 

dada a pluralidade de sentidos que os textos podem dar origem e a existência de conflitos, 

reais ou aparentes, dentro do próprio ordenamento jurídico. O que este dispositivo traz é o 

dever do julgador, juntamente às hipóteses anteriormente trabalhadas, explicitar os critérios 

adotados na sua escolha da norma a ser aplicada no caso em detrimento de uma outra 

afastada, sob pena de não estar fundamentada esta decisão. 

Com essa interpretação mais aberta, é fácil observar que haverá pelo menos duas, 

se considerarmos a diferenciação majoritária entre normas-princípio e normas-regra45, 

modalidades cuja menção se faz necessária: a primeira, no caso de conflitos das chamadas 

normas-regra, é a bastante conhecida doutrina de Norberto Bobbio, a qual ensina como 

decidir essas questões com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade46; e a 

segunda, no caso de colisão entre duas ou mais normas-princípio, a questão se resolveria no 

plano da ponderação, termo usado de maneira ampla no dispositivo em estudo, pelo fato de os 

                                                           
41 § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 
efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 
fundamentam a conclusão. 
42 Não há menção, por exemplo, em DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 16. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. 
43 STRECK, Lenio L. Técnica da Ponderação no Novo CPC: posição contrária. Carta Forense, 02 fev. 2016. 
Disponível em: < http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/tecnica-da-ponderacao-no-novo-cpc-posicao-
contraria/16217>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
44 JOHNSON, Ralph H. Charity begins at home. Informal Logic. v. 3, n. 3, p. 4-9, 1980. 
45 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 2. auf. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, p. 75; NEVES, 
Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 89; 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. 
46 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: Edipro, 2011. 
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critérios apontados como os capazes de solucionar uma situação como esta ainda não serem 

tão pacíficos quanto os usados para solucionar o conflito de normas-regra47. 

Em síntese, verifica-se que o objetivo a ser cumprido por esta norma ainda carece 

de estudos maiores, haja vista enormes debates ainda travados sobre a melhor maneira de 

solucionar uma questão de tamanha complexidade. Decanta apenas o entendimento de que é 

imperioso a explanação dos critérios e métodos usados para a solução do conflito entre 

normas, restando justificada a opção do julgador. 

Finalmente, deve-se adicionar mais um comentário sobre o esquecido parágrafo 2º 

do art. 489: a sua interpretação deve ser ampliada para a fundamentação da escolha não 

apenas das normas conflitantes dentro do ordenamento, mas também das interpretações 

conflitantes provenientes de um mesmo texto. Aqui deve-se dar uma maior ênfase na 

distinção entre texto e norma e de que um mesmo dispositivo legal pode trazer sentidos 

diversos, cuja opção por um deles deve, da mesma maneira, ser justificada. 

 

2.3 Depois do Código de Processo de Processo Civil e quais problemas ainda temos que 

enfrentar 

 

Foi demonstrado que, com o Código de Processo Civil de 2015, um dos 

problemas para a realização do dever de fundamentação das decisões judiciais foi 

solucionado. Hoje, não há mais que se falar em ausência de elementos normativos que ditem o 

que deve ser uma decisão fundamentada. Ainda que se possa fazer críticas à opção pela 

técnica a contrario sensu do legislador na elaboração dos parágrafos do art. 489, difícil exigir 

da lei uma alternativa melhor ou mais completa. Cabe a doutrina guiar os usos e as 

interpretações a partir de agora, principalmente se reconhecermos que existem dois 

conhecimentos distintos nessa questão: um é saber que (knowing that) decisões judiciais como 

as traçadas, exemplificativamente, no art. 489 não são fundamentadas; e o outro, bem 

diferente, é saber como (knowing how) fundamentar uma decisão, sob a ótica do julgador, ou 

como argumentar para fundamentar um pedido e, eventualmente, cobrar essa fundamentação, 

quando se fala da atividade das partes48.  

                                                           
47 ALEXY, Robert. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison. Ratio Juris. v. 16, n. 4, 2003; 
NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013; 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012; BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
48 RYLE, Gilbert. The Concept of Mind. An. Ed. London: Routledge, 2009, p. 14. 
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Por isso, não se pode tomar como suficiente a introdução das normas veiculadas 

pelos parágrafos do art. 489 para a solução da questão, pois ainda nos restam dois outros 

importantes fatores a serem considerados: a heterogeneidade das questões a se fundamentar, 

como questões de fato49 ou questões de direito; e a existência de problemas relativos a 

questões extrajurídicas, as quais o direito não é capaz de resolver, sendo necessário, portanto, 

uma investigação transdisciplinar com essas disciplinas, como a filosofia da linguagem, a 

epistemologia, a ética, etc., as quais darão suporte ao Direito, se não na solução, mas de como 

lidar com situações ainda desconhecidas pela ciência. 

Nessa toada, percebe-se que, não obstante a sua contribuição, a inovação do novo 

Código ainda não configura, nem de perto, um mínimo adequado para a resposta do problema. 

Por isso o estudo do Direito cada vez mais busca lastro e embasamento para o seu próprio 

desenvolvimento em outras matérias. A datar de meados do século XX, por advento de 

subsídios provenientes de estudo nas searas da ética filosófica, filosofia da linguagem, razão 

prática, e epistemologia, defende-se que na aplicação do Direito, impreterivelmente, tomam 

lugar diversos processos que, outrora, ainda não haviam sido apontados e estudados com a 

profundidade necessária para se fazer espraiar para as áreas de cunho mais aplicado, como é a 

jurídica50. 

Nomeadamente, a distinção entre texto e norma, por exemplo, só foi possível 

alcançar em virtude de estudos desenvolvidos no campo da filosofia da linguagem, 

comprovam que a aplicação de determinado texto legislativo a um caso in concreto não evita 

certa atuação discricionária do juízo, pois essa é inerente à atuação jurisdicional e conta com 

variadas possibilidades de solução capazes de por fim ao conflito levado a apreciação.  

Com base nessa distinção apontada entre os institutos da norma jurídica e do texto 

legislativo, pode-se tomar por exemplo de problema envolvendo a atribuição de sentido ao 

texto a recorrente ambiguidade, característica intrínseca das expressões linguísticas, fator que 

não pode, jamais, ser desconsiderado na elaboração de uma proposta para fundamentação das 

decisões judiciais. Entretanto, isso leva a algumas pessoas afirmarem que decisões judiciais 

não trazem segurança jurídica e não podem ser lógicas, já que são resultados de uma atividade 

                                                           
49 Este estudo dará enfoque primordial às questões de direito. É necessário um corte epistemológico para um 
melhor tratamento do tema. Sobre a fundamentação acerca de questões de prova, também essencial para fornecer 
uma resposta completa ao problema da fundamentação cf. GUERRA, Marcelo Lima. Prova Judicial: uma 
introdução. Fortaleza: Boulesis, 2016; FERRER BELTRAN, Jordi; MENDONÇA, Daniel. La prueba de los 
hechos: a modo de presentación. Madrid: Editorial Trotta, 2002; TARUFFO, Michele. La prova dei fatti 
giuridici. Milano: Giuffrè, 1992; DALLAGNOL, Deltan M. As lógicas das provas no processo: prova direta, 
indícios e presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
50 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
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pessoal de um julgador. Essa é uma maneira pessimista de lidar com uma situação, já que este 

controle pode existir, desde que se trabalhe para encontrar uma maneira de controle racional 

das decisões judiciais, explicitando os elementos que nela deverão estar contidos para, então, 

sujeitá-las a críticas. 

Quando o Poder Legislativo se utiliza de lei (texto) para comunicar a intenção de 

prescrever a norma, é possível verificar qual a devida importância do papel do intérprete na 

concretização dessas normas nos casos concretos. Um exemplo: se dado um texto normativo 

Tx, composto das expressões E1, E2, ..., En, havendo em pelo menos uma dessas expressões a 

possibilidade de uma interpretação isolada dúbia, a cada significado que se atribuir a ela, 

acarretará uma pluralidade de interpretações normativas globais sobre um mesmo texto 

normativo. O mesmo exemplo vale para o preenchimento de uma expressão vaga.  

Esse reconhecimento da não identidade entre o texto legal e a norma jurídica 

desempenha um papel fundamental no tocante ao aprimoramento das práticas forenses, pois, 

de certo, ainda está muito presente o pensamento de haver uma relação biunívoca entre a 

norma e o texto legislativo que a veicula. Pensamento este que implica inúmeros e graves 

erros quanto da correta aplicação do Direito nos fóruns e tribunais pátrios. 

Verifica-se facilmente que os operadores do direito, por vezes, atuam com base 

em conceitos não ideais sobre a atividade hermenêutica para conhecimento das normas 

jurídicas, sob uma concepção a qual não há que se falar em qualquer contribuição subjetiva do 

intérprete no processo de atribuir um sentido ao texto e, por arrastamento, de determinar as 

normas a serem aplicadas ao caso concreto. Sublinhe-se, outrossim, o fato de que, em muitos 

casos, o aplicador nem mesmo percebe o processo de interpretação que realiza, mesmo sendo 

ele inafastável para que se compreenda o conteúdo do texto legal, dando, frequentemente, ao 

trabalho de interpretar uma conotação de automatismo. 

Observa-se, pois, que para estes casos, não constitui a norma jurídica simples 

significado de um texto legislativo, o qual apenas foi "descoberto" pelo intérprete; mas sim 

uma opção que ele faz sobre um sentido mais apropriado, ou seja, "escolhe atribuir a este 

texto, entre vários que também lhe seria possível atribuir"51. Trata-se, pela própria natureza da 

linguagem, da comunicação das normas por meio de textos normativos e da cognição humana, 

de uma situação inevitável na atividade jurisdicional. Mesmo com esse inafastável obstáculo, 

se faz necessário sua superação, no sentido de que essa escolha seja corretamente 

                                                           
51 GUERRA, Marcelo. Norma, texto e metáfora da moldura em Kelsen. In: MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, 
Rui. (Org.). Doutrinas Essenciais: Teoria Geral do Direito. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 641-
659. 
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fundamentada e que suas razões sejam claramente explicitadas, a fim de permitir um controle 

de sua racionalidade, com o intuito de evitar arbítrios dos juízes. 

Não há justificativa para uma escusa dos magistrados para a realização de uma 

rigorosa fundamentação das suas decisões. A única que importa ser considerada é o cuidado 

com a razoável duração do processo; todavia, ainda que deva se observar esta garantia 

constitucional, não se pode dizer que o tempo gasto na fundamentação das decisões é, de 

acordo com a classificação de Andrea Proto Pisani, uma dilação temporal patológica, mas sim 

fisiológica52. Os processos no Brasil não demoram pelo fato de o juiz dever fundamentar suas 

decisões. Se fosse este o caso, teríamos um judiciário apenas moroso, mas de boa qualidade53. 

Posto isto, se a relação entre texto e o sentido do texto não é biunívoca, ou seja, se 

de um mesmo texto legal é possível a compreensão de diferentes sentidos, o que, no caso do 

Direito, implica uma variedade de alternativas de normas que podem ser tidas como solução 

do caso concreto, é imperioso concluir que a opção por uma entre um rol de sentidos que 

podem ser tidos como válidos constitui elemento de conteúdo decisório da sentença (ou 

decisão interlocutória) e deve, portanto, ser justificado. 

É fácil ver que o Código de Processo Civil de 2015 tentou dar mais subsídios para 

a concretização ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais pelo Poder 

Judiciário, refletindo um regramento mais cuidadoso do tema, trazendo para o plano 

infraconstitucional corolários do dever previsto no art. 93, IX da Constituição Federal. 

Contudo, como frisado, a inovação do novo Código ainda não responde de maneira 

satisfatória o problema da fundamentação das decisões, devendo ainda haver contribuições 

externas à dogmática jurídica que proporcionem lastro e embasamento para o 

desenvolvimento do assunto e repercussões práticas sólidas na cultura dos fóruns e tribunais.  

Para somar ao estudo dogmático apresentado, este trabalho opta pela apresentação 

do modelo Toulmin, por acreditar que ele seja capaz de aprimorar a prática jurídica, dando 

respostas satisfatórias aos problemas que não são possíveis de resolver apenas com a novidade 

legislativa, e, principalmente, por ser capaz de aparar algumas arestas que existem na doutrina 

dominante no Brasil, de tradição hermenêutica, sobre como lidar com os limites encontrados 

no campo da linguagem e, principalmente, como avançar em busca de soluções para o 

problema da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que esta, com a devida vênia, 

                                                           
52 PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli: Jovene, 1999, p. 631. 
53 JORGE NETO, Nagibe de Melo. Abrindo a caixa preta: por que a Justiça não funciona no Brasil? Salvador: 
Juspodivm, 2016. 
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parece estar andando em círculos. Para cumprir tal objetivo, esta doutrina dominante precisa 

ser previamente analisada. 
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3. DA HERMENÊUTICA DE GADAMER À CONSTRUÇÃO DE UM MODELO 

NORMATIVO DE DECISÃO JUDICIAL 

 

Como apresentado, apesar dos avanços do Código de Processo Civil de 2015 na 

questão da fundamentação das decisões judiciais, é necessário um estudo que deve sair da 

dogmática. Neste capítulo, em uma tentativa de progredir nas questões apresentadas no 

capítulo anterior, vamos analisar o real teor da contribuição de Gadamer, primeiramente na 

filosofia, e seus desdobramentos no Direito, ainda que, já adiantando, essa não fosse a sua 

principal meta. Gadamer é um dos filósofos mais citados no país e sua teoria hermenêutica 

tida como uma das bases para solucionar a questão da fundamentação das decisões judiciais. 

Entretanto, Gadamer não era jurista. E muitas das soluções apresentadas com base na 

hermenêutica filosófica por ele proposta ainda podem carecer de alguns ajustes quando 

aplicadas ao contexto jurídico. Estes ajustes, tanto em âmbito nacional, e, um pouco menos, 

em âmbito internacional, apesar de terem, em alguma medida, suas contribuições, não 

contribuem para a solução do problema de como se fundamenta corretamente as decisões 

fundamentais, seja por não apresentar uma proposta concreta para tal54, ou por apresentar uma 

proposta impraticável, considerando o juiz Hércules55, para depois voltar atrás, propondo uma 

explicação mais banal sem soluções concretas para tal problema56. 

Eis, portanto, uma breve justificativa da necessidade de revisitar a fonte dessas 

ideias e se analisar a hermenêutica de Gadamer, ver quais as suas premissas e, em seguida, 

partir para o estudo de seus seguidores na Alemanha, com o intuito de verificar outras formas 

de trabalho, atualmente e no âmbito do Direito, com a hermenêutica filosófica, com o intuito 

de compreender suas bases originais e como ela pode contribuir para a questão da 

fundamentação das decisões, especificamente no plano da fundamentação da atribuição de 

sentido a textos legislativos. 

 

3.1 A hermenêutica filosófica de Gadamer 

 

Fundamental para iniciar uma exposição da hermenêutica gadameriana é saber da 

influência de Martin Heidegger ao tratar a ideia do compreender como um elemento 

                                                           
54 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014; STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e 
Decisão Jurídica. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
55 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 175. 
56 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 2006. 
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constitutivo do próprio ser, pois, para Gadamer, os estudos de Heidegger acertam ao definir a 

compreensão como uma forma "de ser do eis-aí-ser". Aqui já se percebe o ponto de partida de 

Gadamer em sua proposta dentro da tradição hermenêutica: o homem como ser finito e 

histórico57. Logo, verifica-se que Gadamer é movido por uma questão bem definida sobre o 

papel dessa finitude e temporalidade de um homem na sua atividade de compreender um 

mundo que se apresenta por meio da linguagem58.  

Com essa postura, Gadamer não procura teorizar sobre a compreensão ou 

desenvolver a hermenêutica no "sentido teórico-instrumental da elaboração de regras para a 

compreensão"59, mas traz uma proposta bem mais humilde sobre o compreender. Isso ele faz 

apresentando pressupostos para a compreensão, afirmando esta ser possível pela característica 

ineliminável de o homem ser finito e histórico. 

Histórico por encontrar limitação temporal, um começo e um fim. Gadamer não 

trata a limitação temporal como uma limitação ao compreender, mas afirma que a nossa 

historicidade é um pressuposto da própria compreensão: compreendemos de tal modo X, em 

virtude da nossa própria história, que forjou nossos pré-conceitos. E estes atuam nas 

compreensões seguintes, influenciando e sendo influenciado por novos fatores para formar 

uma tradição, que compõe a própria essência do sujeito, só se podendo compreender em 

virtude dela60. Não é, neste momento, uma questão de opção do sujeito em formar seus pré-

conceito e sua historicidade; mas uma questão determinista de formação destes em virtude do 

tempo e contexto em que está inserido, não sendo possível a compreensão de forma isolada 

destes fatores. 

Com esses elementos, Gadamer objetiva explicar a superação da subjetividade61 

ao estabelecer uma relação entre a compreensão feita pelo sujeito e os efeitos da sua 

historicidade nessa compreensão, pois esta é uma condição inafastável do próprio ser e, 

portanto, influenciará qualquer que seja o resultado desta compreensão. Pelo fato de o sujeito 

viver dentro de um contexto específico seu, a formação do seu próprio horizonte vai ser única, 

influenciando os sentidos e as percepções das novas experiências que aparecerão para esse ser 

em diante.  

Por isso, Gadamer defende o caráter circular da compreensão, informação muito 
                                                           
57 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 225. 
58 GRONDIN, Jean. Introdução à Hermenêutica Filosófica. 2. auf. São Leopoldo: Unisinos, 1999, p. 192. 
59 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 227. 
60 GADAMER, H.G. Hermeneutik: Wahrheit und Methode - I. 6. auf. Tübingen: Mohr Siebeck, 1990, p. 284. 
61 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 229. 
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importante, já adianto, para nossas pretensões neste trabalho, que se manifesta primeiramente 

por uma pré-compreensão, influenciada pela nossa visão de mundo, mas que sempre sofrerá 

influência dessa nova experiência pela qual passa o intérprete ao entrar em contato com o 

novo objeto, percorrendo caminhos de mão-dupla em direção aos seus pré-conceitos e, 

novamente, ao objeto, até a formação de uma convicção62.  

Destarte, ensina o professor Manfredo de Oliveira "a hermenêutica desvela a 

mediação histórica tanto no objeto da compreensão como da própria situacionalidade do que 

compreende"63. Com isso, apenas se é possível teorizar sobre a compreensão quando se toma 

a historicidade como um pressuposto. Por consequência, a hermenêutica filosófica de 

Gadamer, ao adotar a historicidade como pressuposto essencial da compreensão, termina por 

afirmar a impossibilidade de "regressão a uma instância fundadora última"64, o que pode ser 

altamente prejudicial a estudos sobre a fundamentação de decisões judiciais, por colocar 

demasiada ênfase nas influências sofridas pelo intérprete em sua atividade. É verdade que não 

se pode exigir uma neutralidade do juiz, nos termos de Gadamer. Contudo, o mesmo não se 

pode dizer sobre exigir independência e imparcialidade o julgador, dois conceitos 

extremamente fundamentais para o Estado de Direito65, e que são bastante prejudicados pela 

aceitação da hermenêutica como única forma de compreensão. 

Nesse sentido, a hermenêutica é bem radical no determinismo que gera a 

historicidade do homem, que não se resume, para Gadamer, em apenas um limite da 

compreensão e da racionalidade, mas um pressuposto de tudo isso, só sendo possível a 

compreensão por meio do reconhecimento da historicidade e finitude do "ser" do intérprete.  

Outro ponto fundamental que é abordado por Gadamer é a relação desses seus 

conceitos com a linguagem, pois a atividade, essa interação do homem histórico e finito com 

suas novas experiências vai ter a linguagem como seu intermediário, pois o "O Ser, que pode 

ser compreendido, é linguagem"66. Não há outro meio de expressão outro que não a 

linguagem, em seu sentido mais amplo, para permitir a compreensão. E o Direito, para 

Gadamer, é um ótimo exemplo disso, em que há um registro evidente de uma mensagem ao 

intérprete, mas que, com o passar do tempo, vai permitir conclusões interpretativas das mais 

                                                           
62 Percebe-se a forte influência do determinismo, mentalidade dominante na Alemanha dos filósofos que 
influenciaram Gadamer, como os irmãos Humboldt, em que a influência do meio onde está inserido o ser é fator 
fundamental no resultado da compreensão de quem quer que seja. 
63 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 231. 
64 Idem. Ibidem. 
65 PAPAYANNIS, Diego M. Independence, impartiality and neutrality. Revus, v. 28, p. 33-52, 2016. 
66 Tradução livre. No original: "Sein, das vestanden werden kann, ist Sprache": GADAMER, H.G. Hermeneutik: 
Wahrheit und Methode - I. 6. auf. Tübingen: Mohr Siebeck, 1990, p. 478. 
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variadas e, eventualmente, distinta de uma mensagem inicial que quis se transmitir por meio 

daquele mesmo texto legislativo. 

Para Manfredo de Oliveira, a tese central de Gadamer é que a compreensão  não 

se trata da "transposição para o mundo interior do autor e uma recriação de suas vivências, 

mas um entender-se a respeito da 'coisa'", pois a linguagem é o meio pelo qual se é possível o 

entendimento dos sujeitos sobre os objetos em questão67. O fato de a linguagem ser o modo 

em que o homem se comunica e registra suas tradições faz com que ele, naturalmente, seja 

sujeita às interpretações daqueles a quem se destina. Por consequência, é fácil ver que toda a 

historicidade e finitude dos homens que tem contato com essas expressões linguísticas vão se 

manifestar no momento da compreensão de cada uma delas.  

E é aqui que a questão da linguagem se faz tão relevante no pensamento 

gadameriano, pois essa tradição não é apenas o registro do passado, mas uma mensagem, por 

meio de textos, registros, ou qualquer manifestação de linguagem, principalmente escrita e 

que, ao considerar os pressupostos básicos da filosofia hermenêutica, vão permitir a 

compreensão desses textos, cujo resultado vai ser influenciado pela historicidade e finitude do 

intérprete, pois apenas assim é possível a compreensão. A escrita do passado continua e se 

sujeita a novos intérpretes históricos e finitos, com historicidade muito diferente daqueles que 

fizeram o texto e passaram uma mensagem. 

Manfredo de Oliveira ensina que existem dois momentos essenciais e simultâneos 

no pensamento de Gadamer: a contingência presente nas situações particulares de cada um e a 

idealidade presente no registro, a qual é impossível carregar todas o contexto finito em que o 

próprio foi formulado, dando margem a outros diversos contextos de intérpretes68. Esses 

registros linguísticos ideais não podem ser compreendidos sem que se perceba que o resultado 

é influenciado, ainda que ao mesmo tempo influencie, o sujeito ali encarregado da atividade 

interpretativa. A ideia de linguisticidade em Gadamer é muito importante nesse sentido, de 

intermediar toda uma relação subjetiva entre o autor e o leitor/intérprete, possibilitando essa 

interação consciente de um sujeito diante do objeto, mas carregado de sua história.  

Não é apenas um processo de descoberta, mas também é participativo, no qual 

deve haver a tentativa de reconhecimento de um contexto no qual foi elaborada a mensagem, 

pois a idealidade da linguagem se faz presente, independentemente de fazermos ou não isso, 

participarmos ou não. Contudo, compreensão será falha se não forem observados esses termos 

                                                           
67 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 232. 
68 Idem, p. 234. 
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participativos quando em contato com a linguagem da mensagem, que é o meio único pelo 

qual se tornou acessível a transmissão de informações, pensamentos, crenças, ordens ou 

desejos69. O texto, por ter se deslocado do contexto de sua criação, é a causa desse problema 

da verdade, sendo o direito, o texto legislativo um exemplo muito importante disso70. 

Outro aspecto da linguagem para Gadamer é influência de Wilhelm von Humboldt 

ao ver a linguagem como uma experiência de mundo, pois esta, no entendimento dos dois, 

depende da visão de mundo de cada um dos homens, tanto o que se exprime em linguagem, 

tanto o que compreende linguagem71. Essa experiência de mundo expressa em linguagem 

forja o "ser" desse homem, influencia e é influenciada pela sua história, o que permite 

concluir que a linguagem não existe isoladamente, mas como uma interação e uma 

comunicação.  

É fundamental portanto, não apenas pensar na ótica do intérprete, conferindo a ele 

muitos poderes para atribuição de sentido, mas também pensar no contexto da mensagem e na 

importância de captá-la da melhor forma possível. Sempre devemos reconhecer as nossas 

influências, e é importante que isso seja reconhecido e explícito, a ponto de permitir uma 

correta compreensão da atividade interpretativa de cada uma, sobretudo na área do Direito, 

por que a linguagem não é um objeto isolado e dela apenas uma conclusão se extrai.  

Por isso a ideia de especulação é importante para fechar o raciocínio de Gadamer 

ao falar do fenômeno da compreensão. A nossa experiência e o contexto em que foi elaborado 

o registro textual devem permanecer em constante diálogo. A nossa compreensão vai se 

firmando por meio de especulações no processo, que vão se verificando a cada círculo e a 

cada nova influência que aquela nova experiência traz a nossa realidade finita. 

A presença desses círculos, por meio do diálogo entre o registro linguístico e o 

intérprete, permite uma grande variedade de compreensão daquele texto estático. A 

compreensão se dará por meio do preenchimento de vários espaços pelo leitor, por meio de 

especulação, que se dará em algumas fases, checando a correção dessas especulações, com 

base na interação dessa nova experiência com a tradição já consolidada do "ser". É assim 

como ensina Manfredo de Oliveira ao dizer que não existe uma total liberdade de consciência 

de uma única pessoa ao realizar esse processo, haja vista que a sua experiência de vida é 

distinta de qualquer outro que tente realizar a mesma tarefa. Contudo, deve-se sempre reparar 

                                                           
69 GADAMER, H.G. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999, p. 567. 
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71 GADAMER, H.G. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3. ed. Petrópolis: 
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que, a cada movimento, se tem uma nova especulação alterada pela nova experiência, e que 

cada atividade especulativa constitui uma nova compreensão, uma nova atribuição de 

sentido72. 

Essa feição especulativa é muito relevante para o entendimento de como se 

analisar o fenômeno da compreensão e interpretação de textos, dentre os quais se incluem os 

textos legislativos e outras fontes escritas do direito, como os precedentes judiciais. Por isso, 

tem-se que ter em mente a atuação do intérprete nessa realização, sobretudo no sentido de 

verificação de erro e falhas cometidas por aquele intérprete por motivo de supervalorização ou 

subestimação de determinado elemento da nova experiência diante da sua finitude. 

Dessa forma, a maneira de como se deparar com a historicidade e finitude do 

intérprete deve mirar que a interpretação de texto não pode ser completamente resultado da 

subjetividade criada por uma experiência de mundo, nem tem como ser algo completamente 

objetivo, em que esses fatores sejam irrelevantes para uma conclusão da atividade 

interpretativa. A nova experiência e o objeto de interpretação deve também causar alteração 

nos pré-conceitos e pré-juízos daquele que realiza a atividade, sob pena de impossibilitar uma 

compreensão adequada. Do mesmo jeito, negar que esses pré-conceitos e pré-juízos irão, de 

algum modo, influenciar no resultado, é buscar uma situação ideal e impossível para o 

homem. 

Acontece que, para o Direito, é necessário encontrar os pontos certos em que se 

deve verificar a correção dessas atividades e a sua validade, como se vai tentar explicar mais 

adiante. Até aqui, temos contribuições muito importantes do pensamento de Gadamer para a 

questão da fundamentação de decisões judiciais, ainda que, mais uma vez ressalte-se, 

Gadamer, que não era jurista, não tenha se inclinado para responder problemas nesse sentido, 

ainda que, naturalmente, seus estudos possam, de alguma forma, contribuir para a busca de 

um caminho. 

Isso não parece ser a visão do autor aqui estudado, e neste ponto não se acredita 

que a tese de Gadamer seja a melhor para a solução do problema das decisões, quando ele 

menciona não haver a possibilidade outra, fora da hermenêutica, de se caminhar em busca de 

melhores respostas para a interpretação, pois, se por um lado é impossível exigir a eliminação 

de pré-conceitos e pré-juízos no momento de interpretação, se exige, no nosso caso, do 

magistrado, valores de imparcialidade, que, podem sim ser respeitados numa situação de 

correto e ético desempenho das funções, mesmo quando suas primeiras especulações foram 

                                                           
72 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 244. 
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no sentido oposto a sua decisão final. Manfredo de Oliveira ensina que "para Gadamer, não é 

a história que nos pertence, na verdade nós é que pertencemos a ela"73. Isso, como veremos 

em críticas posteriores às ideias de Gadamer, é dar pouco controle da situação interpretativa 

ao ser humano, principalmente àquele incumbido de decidir uma questão judicial. Não se 

pensa aqui, e isso converge com Gadamer, em buscar um critério metafísico para uma verdade 

correspondente à interpretação certa de um texto; mas sim encontrar critérios para aferir 

validade, qualidade ou adequação de uma determinada interpretação no Direito que possa ser 

qualificada como a melhor possível. Ou, se não, que se possa afastar algumas por 

inviabilidade. 

Expostas até aqui as ideias principais da teoria de Gadamer, é fundamental dizer 

que foi no debate com Betti, em uma resposta ao "Verdade e Método"74, que as ideias 

adentram de maneira mais específica no campo do direito, em comparação com abordagem 

apenas exemplificativa feita até então.  

Nos dizeres de Betti, Gadamer defende que sua hermenêutica filosófica seja uma 

fenomenologia da interpretação, ou seja, uma teoria descritiva de interpretação focada no 

"ser", e que, por consequência, se aplicaria ao Direito75.  

Logo, esse "ser" da interpretação, reduzida basicamente à customização de 

normas a casos concretos, significaria que i) toda prática interpretativa concluiria que todo 

resultado dela seria justificado pela historicidade da compreensão e toda compreensão 

determinada pelas condições históricas e finitas do intérprete; ii) interpretação é um processo 

circular em que o intérprete verifica se seus preconceitos e suas antecipações de sentido do 

objeto estão corretos ou não; e iii) interpretação é uma forma de conhecimento, mas que, 

basicamente, sofre dos limites das disponibilidades de dados que o intérprete tem e do que 

pode ser compreendido pela sua tradição76. As críticas de Betti não param por aí, e a principal 

delas diz respeito à supervalorização da historicidade da atividade interpretativa, haja vista 

esta tamanha ênfase renegar qualquer objetividade alcançada em resultados concebidos por 

meio da utilização de cânones da hermenêutica clássica. 

Acontece que este debate, apesar de muito citado e explorado pela doutrina 

brasileira, não parece ser dos mais produtivos, pois enquanto Gadamer claramente apresenta 
                                                           
73 OLIVEIRA, Manfredo A. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 3. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006, p. 232. 
74 BETTI, E. L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere. Annali della Facoltà di Giurisprudenza - UniBari. 
v. 16, p. 1-28, 1961. 
75 Idem, p. 3. 
76 O único critério que pode ser identificado para tal conclusão é o que Gadamer chama de "Vorgriff der 
Vollkommenheit" (antecipação da perfeição), um correspondente do princípio da caridade, em terminologia 
analítica. 
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uma proposta descritiva, as preocupações de Betti voltam-se, inicialmente, para uma visão 

prescritiva da metodologia jurídica. A maior contribuição deste debate, a rigor, é verificar os 

limites de ambas as abordagens fundadas na hermenêutica: para Betti, algumas contradições 

entre o cognitivismo de sua interpretação diante de seu discurso de epistemologia 

construtivista e anti-intelectualista; para Gadamer, por sua vez, apresentando a incompletude 

dessa outra teoria diante do todo o processo interpretativo e todas as nuances que o envolvem, 

principalmente acerca dos pressupostos para a compreensão. Não obstante sua grande 

importância histórica, existe um debate mais atual que se apresenta como mais profícuo para a 

resolução do problema.   

 

3.2 "German hermeneutical movement" e o atual estado da discussão da hermenêutica 

na Alemanha 

 

As ideias de Gadamer foram importantes para o desenvolvimento de uma cultura 

hermenêutica na tradição jurídica alemã, chamada de "German Hermeneutical Movement"77. 

Enquanto Betti traçou sua teoria de interpretação com foco em objetividade, autonomia e 

adequação à interpretação, as teorias hermenêuticas alemãs continuaram nas linhas de 

Gadamer, propondo uma teoria de estruturação do processo interpretativo com bases no não-

cognitivismo78. 

Não tão trabalhado pela doutrina da hermenêutica no Brasil79, o primeiro dos 

principais nomes dessa corrente foi Josef Esser. Mais focado no contexto jurídico que 

Gadamer, Esser aponta a falha que existe na hermenêutica clássica e a apresentação de seus 

cânones de interpretação em contexto desconectado com a realidade e a prática da 

interpretação, da aplicação e da descoberta do Direito. A partir disso, Esser defende que a 

hermenêutica gadameriana daria as bases teóricas para a estruturação de uma nova 

metodologia jurídica, considerando a inafastável discricionariedade judicial, desenvolvendo, 

assim, uma teoria da estrutura do processo interpretativo como um processo intelectual na 

                                                           
77 Nome dado por Chiassoni para um grupo de autores que continuaram a tradição da hermenêutica filosófica de 
Gadamer no Direito, como Esser, Kaufmann, Larenz e Hruschka. 
78 CHIASSONI, Pierluigi. Rethoric, Topics, Hermeneutics. In: PATTARO, Enrico; ROVERSI, Corrado. (Ed.). 
A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The 
Civil Law World. Dordrecht: Springer, 2016, p. 645. 
79 Muito superficialmente em STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014; STRECK, Lênio 
Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
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mente de juristas e juízes, centrada na pré-compreensão e nos círculos hermenêuticos80. 

A pré-compreensão é um elemento determinante também, como não poderia 

deixar de ser, na teoria de Esser. Para ele, esta depende de algumas circunstâncias subjetivas 

de quem interpreta, quais sejam: pré-juízos e pré-conceitos relativos a cultura jurídica, 

conhecimento linguístico e valores sob os prismas social e jurídico. Com isso, esses pré-

conceitos levam a uma pré-identificação da melhor solução para o caso concreto, mas no 

critério de correção moral. Mais precisamente, os pré-conceitos levam a antecipação dos 

sentidos ou antecipação da expectativa de sentido que vai ter determinado texto legislativo81. 

A função dos métodos hermenêuticos aparece agora, conforme a teoria de Esser, 

após essa antecipação de sentido, como forma de verificação da resposta anteriormente dada, 

segundo critérios de aceitação/racionalidade82. Com a entrada dos métodos hermenêuticos na 

questão, Esser identifica a presença de três círculos hermenêuticos: o primeiro é um círculo 

cujos pontos diametralmente opostos são o sentido antecipado pelo intérprete e a formulação 

de uma norma jurídica, no qual se usariam os métodos gramatical e literal; em seguida, um 

círculo em que os opostos são a norma jurídica e o sistema jurídico solicita o uso de cânones 

sistemáticos para a confirmação da norma aqui pensada; por último, surge o círculo do 

movimento entre a norma proposta e o caso concreto, em que, de acordo com Esser, são 

aplicados métodos relativos a equidade e justiça substantiva83. 

Essa teoria dantesca de Esser serviu de base para Arthur Kaufmann, autor também 

pouco explorado no Brasil84, aprimorar a hermenêutica jurídica e apresentar conclusões 

esclarecedoras sobre o papel da tradição hermenêutica no Direito. Como contribuições 

essenciais de Kaufmann pode-se, inicialmente, citar que a hermenêutica não é um método, 

mas sim uma filosofia da interpretação jurídica. Mais precisamente uma filosofia 

transcendental, por estipular condições, condições estas muito próximas às tratadas por Esser 

como pré-compreensão ou um grande conjunto de crenças, atitudes, preferências e ideologias 

dinâmicas e dependentes da tradição na qual está inserido cada intérprete e influenciam na 

forma de compreender textos legislativos e elaborar soluções, sem as quais a interpretação 

                                                           
80 ESSER, Josef. Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Frankfurt: Fischer Athenäum, 1972, 
p. 3. 
81 ESSER, Josef. Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Frankfurt: Fischer Athenäum, 1972, 
p. 127. 
82 No texto original, o autor usa "racionalidade", mas não no mesmo sentido apresentado neste trabalho. O autor 
usa "racional" no sentido de aceitável pela comunidade jurídica / pelos intérpretes. 
83 ESSER, Josef. Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Frankfurt: Fischer Athenäum, 1972, 
p. 267. 
84 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 7. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
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jurídica não seria possível85. Dentre estas estão as posições que defendem a possibilidade de 

uma forte separação entre sujeito e objeto e, consequentemente, uma interpretação 

estritamente objetiva do conhecimento jurídico86. 

Continua Kaufmann ao apontar o Direito, em um contexto de recorrentes conflitos 

sociais, como um sistema aberto composto, não por normas já existentes, mas que surgem por 

meio de práticas e relações intersubjetivas. Consequentemente, afirma o hermeneuta, temos 

que o problema central da interpretação jurídica é um problema de argumentação e 

justificação, mas que não seja resolvido por um método estritamente objetivo, mas cujos 

contornos sejam flexíveis e considerem a existência da tradição e o contexto no qual se insere 

o indivíduo nessa resposta87. Desta forma, Kaufmann crava que quando o intérprete, 

carregado pela tradição, participa nos horizontes da compreensão, ele estará apto para 

fundamentar sobre a interpretação que ele, com influência de seus pré-conceitos, antecipou e 

como chegou às diversas conclusões por meio da realizavam dos processos cíclicos da 

atividade. "Hermenêutica não é uma teoria da argumentação, mas precisa de uma"88.  

A versão atual da hermenêutica exposta por Kaufmann demonstra um propósito 

bem humilde, assim como fora a proposta inicial de Gadamer, mas com um enfoque bem 

específico no âmbito do Direito, propondo uma metodologia prescritiva a considerar um 

importantes aspecto: interpretações de texto legislativo, assim como as interpretações para a 

caracterização dos fatos tidos como verdadeiros, devem ser tomadas como relativas, e não 

absolutas, haja vista serem obtidas por meios de processos envolvendo desafios tais quais os 

chamados círculos hermenêuticos89. 

Esse estado atual da discussão hermenêutica permite uma aproximação entre duas 

linhas ainda distintas na filosofia do direito e derruba qualquer afirmação no sentido de haver 

uma incompatibilidade entre hermenêutica filosófica e teoria da argumentação90. O que pode 

haver, é verdade, é incompatibilidade entre a hermenêutica com algumas teorias da 

argumentação jurídica, cujos ensinamentos repousam sobre uma tradição diferente da 

hermenêutica, afirmação completamente diferente da impossibilidade de coexistência de uma 

                                                           
85 KAUFMANN, Arthur. Durch Naturrecht und Rechtspositivismus zur juristischen Hermeneutik. 
Juristenzeitung. v. 11/12, p. 337-341, 1975. 
86 KAUFMANN, Arthur. Über das Problem der rechtswissenschaftlichen Erkentniss. In: KAUFMANN, 
Arthur.(Org.). Über Gerechtigkeit. Köln: Heymann, 1993, p. 155-168. 
87 KAUFMANN, Arthur. La comprensión hermenéutica del método jurídico. In: OLLERO, A.; SANTOS, J.A 
(Eds). Hermenéutica y Derecho. Granada: Comares, 2007, p. 91-111, p. 106. 
88 Idem, p. 94. 
89 Idem, p. 104. 
90 Como se pode concluir de recente debate entre Atienza e Streck: ATIENZA, Manuel.  em 
http://www.conjur.com.br/2015-out-08/atienza-argumentacao-juridica-hermeneutica-nao-sao-incompativeis. 
Acesso em 28/09/2016. 
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teoria da argumentação e a hermenêutica aqui exposta91. Não se quer, de fato, menos 

hermenêutica na prática. O que se objetiva é abrir um pouco mais de espaço para discussões 

que permitam prosseguir de maneira mais objetiva na questão da fundamentação das decisões 

judiciais, e não uma ruptura com qualquer que seja a corrente. Ocorre que, aparentemente, 

como afirmou Kaufmann, a hermenêutica necessita de um suporte para continuar a andar.  

Esse entendimento, contudo, por vezes é tomado de maneira errada, em que se 

confundem os conceitos de teoria analítica, teoria da argumentação com bases analíticas e 

teoria da argumentação, esta última não obrigatoriamente ligada, inicialmente, a uma ou outra 

corrente filosófica. 

 

3.3 O gap entre a hermenêutica e a decisão judicial 

 

Exposto, portanto, este cenário da hermenêutica, é possível apontar um caminho 

para aproximar suas ideias ao problema da fundamentação das decisões judiciais. 

Primeiramente, é importante pontuar algumas contribuições importantes dessa corrente para o 

Direito. A primeira delas é sobre a existência dos chamados círculos hermenêuticos no 

processo de compreensão, identificando essa aproximação entre o sujeito e o objeto para a 

atribuição de um sentido. Com isso, pode-se afirmar que não existe apenas um sentido 

vinculado àquele texto legislativo objeto da interpretação, mas sim uma pluralidade de opções 

que podem servir como respostas, de acordo com as semelhanças e diferenças daquela 

experiência em análise e as experiências que compõem a tradição do intérprete. A resposta vai 

ser criada com comparações e verificações de correção entre o que pensou inicialmente o 

magistrado no caso e as suas confirmações por meios dos desafios presentes em cada etapa 

dos círculos hermenêuticos. Para isso funcionar, contudo, devem ser consideradas a 

necessidade de haver critérios normativos para regular esse resultado da atividade 

interpretativa, ou seja, verificar se as confirmações das atribuições de sentido dadas a cada 

passo, correspondem ao ordenamento jurídico, para que não se conclua por uma opção 

arbitrária do intérprete em detrimento da correção da decisão judicial92. 

Umas das críticas mais acertadas feitas à aplicação da hermenêutica filosófica no 

Direito, tecida pela corrente da Teoria Estruturante do Direito, diz respeito à validade desses 

                                                           
91 Como se vê na tréplica do mesmo debate: http://www.conjur.com.br/2015-set-19/diario-classe-
ontologicamente-impossivel-querer-analitica-hermeneutica. Acesso em 28/09/2016. 
92 KLATT, Matthias. Making the Law Explicit. Portland: Hart Publishing, 2008, p. 65-66. 
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pré-conceitos como elementos capazes de justificares de uma decisão judicial93. Expor pré-

juízos e pré-conceitos não basta, ainda que explique uma tomada de decisão, para afirmar que 

uma decisão judicial está fundamentada. A fundamentação da decisão judicial, seja por uma 

análise mais restrita, como a do Código de Processo Civil, seja por uma teoria da 

argumentação mais trabalha, como a que propomos neste trabalho, carece de argumentos que 

envolvam outros elementos, não sendo a descrição do fenômeno feita pela hermenêutica 

suficiente para a solução deste problema jurídico. 

Ademais, não apenas insuficientes, eles podem levar a uma conclusão inválida 

sobre a interpretação, por variados motivos, como um conjunto de pré-conceitos 

ultrapassados, desatualizados, ou até mesmo errados e mal compreendidos, bem como uma 

supervalorização destes, em prejuízo à nova experiência, dificultando a possibilidade de se 

aceitar uma quebra de paradigma, se não ficar bem claro que, ainda guiando a compreensão, a 

visão de mundo não deve se sobrepor àquela interpretação do momento94. 

Por um caminho bem distinto, Juliano Maranhão apresenta conclusão semelhante 

sobre as consequências de um voluntarismo exacerbado, o qual possibilitaria fundamentar 

uma decisão judicial em algo além do direito positivado, negando, assim, a própria 

racionalidade do Direito95.   

Aqui faço uma pontual crítica a obras que pretendem, com base na hermenêutica 

filosófica, propor soluções para o problema da fundamentação das decisões judiciais96, sem 

passar por propostas no âmbito da argumentação, como pensou Kaufmann, quando se objetiva 

a correção da decisão judicial. Não obstante as contribuições quanto à legitimidade ou à 

justiça da decisão judicial, para o estabelecimento de critérios para verificação da correção da 

decisão judicial, objeto deste estudo, é necessário um estudo mais detalhado do argumento 

usado para o cumprimento correto da norma de fundamentação das decisões judiciais. 

Por isso, é importante para o Direito optar por um conceito mais restrito de 

interpretação, que não o adotado por Gadamer. Este corresponde a apenas um de, pelo menos 

três significados que podem haver para o termo interpretação97: i) a interpretação largissimo 

sensu, que significa qualquer compreensão sobre um objeto como um elemento cultural, por 

                                                           
93 MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
94 KLATT, Matthias. Making the Law Explicit. Portland: Hart Publishing, 2008, p. 56. 
95 MARANHÃO, Juliano. Positivismo jurídico lógico-inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012. 
96 Cf. SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das Decisões Judiciais: A crise na construção das respostas 
no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 87. 
97 DASCAL, Marcelo; WROBLEWSKI, Jerzy. Transparency and Doubt. Understanding and Interpretation in 
Pragmatics and in Law. Law and Philosophy. v. 7. n. 2. p. 203-224, 1988, p. 1-2. 
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meio da atribuição de um significado, um sentido ou um valor àquele substrato material98. A 

hermenêutica de Gadamer, assim como seus seguidores, principalmente brasileiros, quando se 

deparam com a experiência da interpretação de textos, toma por interpretação apenas este 

primeiro significado, esquecendo dos outros dois, ao afirmar que "interpretar é aplicar, aplicar 

é interpretar, e tudo isso é compreender"99.  

Longe de estar errado, mas essa não é a única visão possível para se abordar a 

questão. Entretanto, se utilizar desse sentido de interpretação é um problema quando seu 

objetivo é procurar critérios de correção para a fundamentação da decisão judicial, haja vista 

permitir que decisões sejam preenchidas por termos demasiados subjetivos, já que o 

fundamento seria a compreensão do juiz100. 

Deve-se diferenciar o momento da descoberta e o momento da justificação. 

Algumas correntes ainda insistem em englobar fases distintas do processo decisório. E isso 

faz entender que a decisão judicial é um ato puramente interpretativo, o que é um erro101. Nem 

todo o processo de interpretação precisa ser visto no âmbito da compreensão. Esta não é a 

única visão possível, até porque, para o Estado de Direito, é necessário que o critério de 

correção para se verificar a decisão judicial permita que outra pessoa possa questionar aquela 

decisão, caso não possua a mesma compreensão do órgão que a proferiu. Em outras palavras, 

não é possível que um critério de correção seja fundado em questões de interpretação como 

compreensão, pois cada um terá a sua. Ainda que isso seja ineliminável, é necessário um 

critério para afastar compreensões inadequadas com o ordenamento jurídico e com a situação 

fática de cada caso102. 

Além dessa primeira, Wroblewski apresenta mais dois significados para o termo 

"interpretação": a ii) interpretação lato sensu, como uma atribuição de sentido a um 

determinado símbolo pertencente a uma determinada língua, cujas regras foram respeitadas e 

o resultado do processo aceito por uma comunidade. Entender sinais linguísticos é interpretar 

em sentido estrito103. 

Mas, para o direito, a adoção da iii) interpretação stricto sensu é muito 

                                                           
98 WROBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Civitas. 1985, p. 
21. 
99 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das Decisões Judiciais: A crise na construção das respostas no 
processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 110. 
100 ENDICOTT, Timothy A. O. Oxford-Girona-Genova Seminar 2016. Comunicação Oral. Genova: TILPh, 
2016. 
101 ENDICOTT, Timothy A. O. Legal Interpretation. In: MARMOR, Andrei. (Eds). Philosophy of Law. New 
York: Routledge, 2012, p. 109-122, p. 120-121. 
102 ENDICOTT, Timothy A. O. Putting Interpretation in its Place. Law and Philosophy, v. 13, p. 451-479, 1994. 
103 WROBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Civitas. 1985, p. 
22. 
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interessante para melhor analisar problemas no Direito, pois significa a atribuição de sentido 

em que determinado sinal linguístico é duvidoso. A interpretação stricto sensu diz respeito a 

casos em que surgem questões como obscuridade, ambiguidade, metáforas, omissões, 

questões implícitas, troca de sentido, entre outros fenômenos que tornam a comunicação 

problemática104.  

Logo, o simples interpretar como compreender não será suficiente para traçar 

critérios de correção de uma atividade como a atividade de interpretar em sentido estrito, ou 

seja, não será suficiente, por si só para solucionar os problemas envolvendo a fundamentação 

judicial e, consequentemente, aproximar de uma teoria da argumentação para preencher esse 

gap existente entre o processo de descoberta e o processo de justificação. 

No âmbito jurídico, a interpretação, neste sentido mais condensado, está sempre 

ligada a um problema, cuja solução envolve a aplicação do direito pela ocorrência de um fato 

jurídico, ou seja, a conclusão de um processo da interpretação de texto legislativo deve ser 

uma norma jurídica. E, havendo mais de uma possibilidade de norma aplicável, estaremos 

diante de uma decisão interpretativa que deverá, impreterivelmente, ser justificada. E a 

justificação da opção da melhor hipótese (aquela mais adequada à situação em concreto e ao 

ordenamento jurídico), em detrimento das demais, deve ser passível de avaliação.  

Entretanto, cabe mais uma ressalva: ainda que doravante se enfoque em um 

sentido mais estrito de interpretação, não se pode esquecer que, em alguns casos, a pragmática 

peca ao focar exclusivamente no texto, esquecendo de toda uma situação contextual essencial 

no Direito, seja do intérprete na atividade, ou das nuances e especificidades presentes no caso 

concreto, tendo também um lado semântico105. 

Apontado esse hiato entre um conceito amplo de interpretação e a decisão judicial, 

é possível partir para a construção de uma proposta para um modelo normativo de 

fundamentação das decisões judiciais. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
104 WROBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Civitas. 1985, p. 
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105 DASCAL, Marcelo; WROBLEWSKI, Jerzy. Transparency and Doubt: Understanding and Interpretation in 
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4. WHY TOULMIN? 

 

Reserva-se um capítulo específico apenas para trabalhar este objetivo: o porquê de 

este modelo ser importante para a construção de um modelo normativo de correção de 

decisões judiciais. 

Para consecução desse fim mais geral, procura-se condensar as vantagens e 

benefícios que o modelo Toulmin pode proporcionar à prática jurídica, dividindo esse ponto 

em três partes: uma breve apresentação do modelo, com algumas inserções na base filosófica 

por ele referenciada, tratando cada um de seus elementos e a sua importância para a 

construção de um modelo normativo que sirva de parâmetro para a correção da 

fundamentação de decisões judiciais; uma exposição de críticas elaboradas acerca da 

abordagem original de Toulmin; e, finalmente, uma releitura das contribuições de Toulmin, a 

fim de responder as críticas e melhor adequar essa importante ferramenta ao meio jurídico. 

Dito que a hermenêutica é compatível com a argumentação, mais que isso: que é 

necessária a argumentação para se somar a hermenêutica na solução da questão da 

fundamentação das decisões judiciais, deve-se propor um modelo normativo de 

fundamentação racional das decisões judiciais. Normativo por ser uma proposta de como deve 

ser uma fundamentação de decisão judicial, com a estipulação de elementos e objetivos a 

serem alcançados por esse modelo, a fim de garantir a racionalidade do pronunciamento 

judicial e a posterior verificação de sua correção.  

Com isso, objetivar-se-á suprir algumas lacunas existentes em trabalhos nesta 

mesma temática como os de Dworkin e Alexy. O primeiro por, apesar de propor a ideia sobre 

a existência de, primeiro uma resposta correta, e, posteriormente, melhores respostas, não 

teorizar sobre os critérios para alcançar tais objetivos no plano das decisões judiciais106. Já o 

segundo por apresentar um modelo exclusivamente procedimental, com o qual, ainda que 

tenhamos critérios para afastar decisões consideradas irracionais, não evita uma situação na 

qual é possível considerar duas decisões completamente opostas como igualmente corretas107, 

carecendo, pois, de algumas considerações a mais acerca do conteúdo da decisão judicial. O 

modelo também será capaz, portanto, de evitar uma decisão aleatória dentre as diversas 

                                                           
106 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 175; DWORKIN, 
Ronald. Justice in Robes. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 2006. 
107 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 209. 
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consideradas possíveis108, permitindo uma investigação mais profunda das diferentes razões 

por meio de critérios comparativos que autorizam a identificação de, entre diferentes 

possibilidades de decisão, qual delas é a racionalmente mais forte. 

Também importa mencionar a compatibilidade entre o modelo e as bases 

apontadas em Esser. O modelo Toulmin, antes de tudo, é um modelo de verificação da 

correção de argumentos. Esta verificação se dá por meio de desafios a serem feitos ao 

posicionamento defendido109. Isso porque, como explica muito bem Toulmin, argumentos do 

dia-a-dia não se caracterizam como apenas silogismo, nem como uma simples dedução, da 

maneira com a qual solucionamos problemas algébricos, pois estes são pautados em 

premissas ou dogmas110. 

Dizer que x, em uma expressão algébrica, tem o valor 100, por exemplo, em 

virtude dos dogmas da álgebra, faz o processo de justificação se confundir com o contexto da 

descoberta. No cotidiano, as pessoas, como bem disse Esser, entre diversos autores que 

separam o contexto da descoberta e da justificação, existe um entendimento prévio sobre os 

caminhos que a causa vai tomar. Ocorre que, é fundamental a exposição dos motivos do 

magistrado, para o controle da correção de sua decisão, pelas cortes recursais, pelas partes e 

pela sociedade, haja vista a possibilidade, principalmente em situações inadequadas de 

trabalho, que os magistrados errem na apreciação do caso. Uma teoria da correção da decisão 

judicial, pois, é uma garantia que se desdobra do modelo constitucional de processo em 

benefício de todos os envolvidos na atividade jurisdicional. 

Com isso, espera-se respostas para a questão de quais elementos, ou desafios 

sobre a presença e qualidade de tais elementos, precisam ser verificados em uma decisão 

judicial, dentre os quais, primeiramente, estarão indicados no parágrafo primeiro do art. 489 

do CPC, dentre outros, que podem surgir de um estudo mais detalhado sobre argumentação, já 

que tratamos de um rol não exaustivo. Esta é o primeiro grande objetivo desta parte, analisar 

os elementos do layout proposto por Toulmin e a sua capacidade de guiar o problema da 

fundamentação racional de decisões judiciais. 

Argumentos da área jurídica, os selecionados por Toulmin para a demonstração do 

modelo, como melhor destrincha Marcelo Guerra, são argumentos tidos como não-

                                                           
108 GUASTINI, Riccardo. Interpretare e Argomentare. Milano: Giuffrè, 2011; GUASTINI, Riccardo. Das fontes 
às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005; KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 387. 
109 De maneira compatível à tradição hermenêutica, em atividade semelhante ao defendido por Esser na 
verificação dos círculos hermenêuticos, ou, em algumas referências de psicologia cognitiva, ao processo de 
confirmation bias. 
110 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 34. 
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monotônicos, variando não só entre as possibilidades certo e errado, verdadeiro ou falso. 

Argumentos não-monotônicos variam qualitativamente, acerca da força que eles carregam por 

apresentarem mais elementos, debulhados mais adiante, que apenas as premissas maior e 

menor para substanciar a alegação sustentada. É importante, então, que se entenda a 

característica da não-monotonicidade como um diferencial no modelo aqui apresentado, haja 

vista a possibilidade de, mesmo respondidos corretamente os desafios propostos, haverá um 

grau diferenciado na qualidade das respostas. Assim, entre dois fundamentos justificados, 

haverá a possibilidade de determinar um melhor fundamentado que o outro, por meio não 

apenas de critérios formais, que são os elementos em si, mas também da qualidade e 

credibilidade das respostas ao desafio, atribuindo também ao modelo um caráter qualitativo, 

pois permite a comparação de dois argumentos válidos, mas que levam a conclusões 

opostas111. Algo que é impossível quando falamos de argumentos dedutivos, pois estes ou são 

absolutamente válidos ou absolutamente inválidos112. 

O uso do modelo Toulmin, inicialmente voltado para verificação da validade de 

argumentos, também contribui na avaliação da força e da qualidade dos argumentos que 

passam pelo crivo de seus desafios. Além disso, como consequência, ele serve como modelo 

para a construção de argumentos, já que para ser considerado válido e bom, se faz necessária 

a presença de determinados elementos que, muito bem mapeados, compõem o chamado 

layout de argumento proposto por Toulmin, núcleo da aplicação prática de toda a elaboração 

filosófica de Toulmin e do modelo, bem mais extensos que o simples layout, mas que tomam 

forma e aplicação em suas definições113.  

Com esses parâmetros fornecidos pelo modelo, é possível identificar precisamente 

quais informações são capazes de fundamentar e infirmar as conclusões apresentadas, tanto 

pelos julgadores, enfoque principal deste trabalho, assim como das partes e de quaisquer 

outros sujeitos, possibilitando o controle racional de todos os argumentos sustentados no 

processo. Inclusive, é de se mencionar que estes parâmetros servem não só para argumentos 

que fundamentem as tidas como questões de direito, mas também as questões de fato, sendo, 

pois, muitíssimo útil para a solução do problema da heterogeneidade dos argumentos que vão 

compor uma fundamentação de decisão judicial. 

Ainda, outro motivo que torna o modelo Toulmin uma importante ferramenta para 

compor o know-how agregado às inovações do Código de Processo Civil é a sua simplicidade. 

                                                           
111 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
112 HAACK, Susan. Philosophy of Logics. Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 13. 
113 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 87. 
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Isto deve ser considerado já que um modelo normativo de decisão judicial não pode, por 

questões de efetividade, se tornar uma violação à razoável duração do processo. Ainda que 

sejam essenciais os avanços teóricos na área, não se pode confundir a interpretação na prática 

com a doutrina, sendo necessária uma base teórica que considere o contexto prático da 

vedação ao non liquet, a razoável duração do processo e questões de efetividade do Judiciário. 

Expostos esses breves motivos, tem-se que o exame do modelo de Stephen 

Toulmin pode, apesar de algumas críticas, que também serão apresentadas nesse capítulo, ser 

de grande valia para a construção de uma teoria da decisão judicial no Brasil, principalmente 

no que tange à correção racional das decisões judiciais, complementando doutrinariamente as 

inovações legislativas do Novo Código, bem como ao dever de fundamentação de decisões 

inerente ao nosso Modelo Constitucional de Processo. 

 

4.1 Apresentação do Modelo Toulmin 

 

Contextualizada a presença do layout dentro do plano elaborado por Toulmin, 

passa-se à explicação mais detalhada dele, bem como de seus elementos e das funções que 

desempenham na estrutura de um argumento. Essa é a proposta principal de Toulmin na obra 

"Os Usos do Argumento": desenvolvendo os estudos de suas primeiras obras e das ideias de 

Gilbert Ryle, Toulmin propõe um modelo genérico de argumento racional que possibilitasse 

uma avaliação da racionalidade dos argumentos para qualquer área do conhecimento114. 

Com esse foco, Toulmin projeta um modelo racional de argumento com diversos 

pontos que devem ser avaliados para confirmar a qualidade e a força do argumento em 

questão. A esses pontos e desafios, Toulmin nomeou de elementos do layout, que integrados 

garantem, cada qual por sua função, a formação de um argumento coeso; e, com respostas 

satisfatórias a cada um dos desafios, conferem força ao argumento. 

Não apenas em um livro, mas em toda a sua obra115, Toulmin trabalha no intuito 

de demonstrar que a lógica tradicional e o simples silogismo não são suficientes para a 

justificação de argumentos tão mais complexos que são os elaborados racionalmente para 

fundamentar decisões judiciais, por exemplo. O silogismo, por ter uma estrutura formada 

apenas por premissas maior e menor, não abarca todos as possibilidades de elementos que 

podem surgir em uma construção argumentativa. Diferentemente do que propõe o silogismo 

                                                           
114 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003. Versão em português: TOULMIN, Stephen. Os Usos do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
115 TOULMIN, Stephen; RIEKE, Richard; JANIK, Allan. An introduction to reasoning. New York: Macmillan, 
1978 e TOULMIN, Stephen. Return to Reason. Cambridge: Harvard University Press, 2001, entre outras obras. 
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tradicional, nem só de premissas verdadeiras ou falsas são compostos os argumentos 

racionais. Essa concepção da lógica tradicional, por sua vez, acaba impossibilitando o uso e a 

avaliação de argumentos tidos como indutivos, que são amplamente utilizados no cotidiano 

forense, sendo carente a explicação mais complexa de como qualificar argumentos que não se 

encaixam no mero formalismo de válidos ou inválidos, dando margem para uma avaliação 

arbitrária de argumentos desta modalidade, já que todos, fortes ou fracos, eram tidos como 

igualmente falhos pela derrotabilidade de suas premissas, fenômeno inevitável da cognição 

humana, mas não abordado pela lógica tradicional. 

Com isso, Toulmin parte de questões sobre como ser possível estipular uma forma 

de expor argumentos mais complexos que os silogismos com o intuito de identificar uma 

maneira de avaliar estes argumentos que, mesmo presentes nas discussões e debates 

cotidianos, careciam de uma forma para análise de seu controle racional. Na elaboração de 

seu modelo, Toulmin objetivou uma proposta para avaliar argumentos de qualquer área do 

conhecimento, saindo do falso dilema das opções válido e inválido e partindo para uma 

avaliação mais graduada desses argumentos, por meio de uma representação descritiva de 

como se argumenta na prática. 

Sobre este último fator, são importantes duas considerações: os exemplos 

utilizados por Toulmin são, em sua maioria, exemplos de argumentos jurídicos. Foi da área do 

Direito que Toulmin, em busca de arquétipos de práticas sociais de argumentação, formulou 

exemplos para o seu modelo, já que, na sua crítica ao modelo matemático, demonstrou que 

argumentos são usados para fundamentar a sua crença em determinada conclusão. Quando 

partes defendem uma tese jurídica, elas expõem motivos para convencer o magistrado que 

determinada conclusão é a correta. O julgador, por sua vez, estará obrigado a explicitar os 

fundamentos que o levaram àquela conclusão. 

Isso nos leva à segunda consideração: neste ponto está a conexão entre a 

hermenêutica e uma teoria da argumentação. Diante de uma situação de necessidade de uma 

teoria da argumentação que considere a existência de toda a finitude e temporalidade 

explicitada por Gadamer. Por isso, é fundamental, para que uma teoria da argumentação 

contemple as contribuições da hermenêutica, que haja uma estrutura correspondente aos 

círculos hermenêuticos, da maneira proposta por Esser e, posteriormente, confirmada por 

Kaufmann. As conclusões dos argumentos, da maneira proposta por Toulmin no layout, 

estarão diante de constantes desafios, que acarretarão a confirmação, negação, assim como o 

reforço e o enfraquecimento das teses jurídicas. Estes elementos, logo, podem ser encarados 

como os círculos hermenêuticos explícitos e, por consequência, servirão não apenas para a 
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explicitar o processo hermenêutico, mas também para colocá-lo em posição de 

questionamento, conferindo às partes o conhecimento do que o julgador tomou como 

relevante para proferir determinada decisão116. Sendo possível esta verificação, vai se poder 

concluir se houve uma arbitrariedade do magistrado, ainda que inconsciente, provocada pela 

sua historicidade, ponto tão criticado na tradição hermenêutica, dentre outros inúmeros 

fatores, que vão atestar estarmos ou não diante dos fundamentos da, se não única decisão 

possível, mas da melhor decisão para o caso concreto. 

Posto isto, é possível seguir para a análise mais detalhada dos elementos do 

layout, o que se fará em duas etapas: a primeira parte será um estudo do núcleo básico do 

argumento e a segunda será uma análise dos elementos acrescidos por Toulmin a este núcleo 

básico e que tornam mais relevante e destacada a contribuição desta proposta de modelo 

argumentativo. 

 

4.1.1 Os elementos nucleares do Modelo: alegação, dados, garantia e o conceito de regra de 

inferência 

 

Para Feteris, é esperado de alguém que apresenta uma tese jurídica o fornecimento 

de argumentos para lhe dar suporte117. Assim sendo, o principal papel de uma teoria da 

argumentação jurídica é antecipar modelos argumentativos em que sejam explícitos os 

elementos, sobretudo os normativos118. Quando se argumenta, se procura defender uma tese, 

no campo do direito, uma tese jurídica. 

Este é o primeiro elemento colocado por Toulmin: 1) uma alegação (claim). Não 

existe, a rigor, um desafio proposto para desvendar esse primeiro elemento, já que se trata do 

próprio fim de uma argumentação racional. Os tão importantes desafios passam a surgir para 

verificar a racionalidade deste primeiro elemento, o qual Toulmin exemplifica com uma 

situação jurídica, acerca da nacionalidade de um indivíduo: "João é brasileiro". 

A partir de uma alegação, evidenciando assim a separação entre contexto de 

descoberta e contexto de justificativa, Toulmin inicia a análise para a confecção do seu 

modelo de argumentação, mais precisamente do layout. Nesse sentido, Toulmin pressupõe, 

corretamente, que: se uma alegação é feita, esta deve, quando questionada, ser racionalmente 

                                                           
116 Isto não faz de Toulmin um hermeneuta, mas que sua proposta vai ao encontro das premissas colocadas por 
Esser e Kaufmann sobre como deve ser uma teoria da argumentação. 
117 FETERIS, Eveline T. Fundamentals of Legal Argumentation: a Survey of Theories on the Justification of 
Judicial Decisions. Dordrecht: Springer, 1999, p. 1. 
118 PULIDO, Carlos Bernal. Legal Argumentation and the Normativity of Legal Norms. In: DAHLMANN, 
Christian; FETERIS, Eveline. Legal Argumentation Theory. Dordrecht: Springer, 2013, p. 107. 
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justificada. Logo, se uma conclusão/alegação tenha sido apresentada de maneira séria, aquele 

que a sustenta é capaz de apresentar motivos para tal. 

Sendo assim, o primeiro elemento é o objeto do primeiro desafio, que, como dito, 

funciona nos moldes de um confirmation bias
119

 ou, na linguagem hermenêutica, num círculo 

hermenêutico, cujas interações com o objeto vão clarificando a própria compreensão dele, ou 

seja, não é um modelo restrito ao contexto da justificação, como tende a afirmar a doutrina 

hermeneuta brasileira sobre teorias de argumentação em geral, haja vista também explicitar 

um processo de verificação da descoberta, da compreensão do objeto, que são as respostas dos 

desafios, reforçando sua qualidade em congruência com o que defende a hermenêutica de 

Gadamer e seus discípulos.  

Toulmin permite, portanto, avaliar não apenas um argumento já existente, como é 

o caso de uma sentença a ser questionada por um recurso, como também auxilia a melhor 

produção deles, já que os desafios servem para que o órgão decisor confira a própria 

elaboração do argumentos, permitindo a confirmação da ideia formada no contato inicial ou 

modificações para a confecção da melhor decisão judicial e, consequentemente, seu melhor 

fundamento120. 

E o primeiro dos desafios não poderia deixar de ser "por quê?"121. Este "por quê?" 

visa a descobrir quais evidências existem para permitir que uma alegação como "João é 

brasileiro" seja feita de maneira racional, noutras palavras, quais as informações que você 

possui e que lhe autorizam a concluir tal coisa. Informação como "João nasceu no Rio de 

Janeiro". 

Essas informações, lembrando que uma decisão judicial pode ser composta por 

diversos elementos autônomos, e, portanto, diversas dessas estruturas aqui demonstradas, 

constituem uma resposta para o desafio do "por quê?". Respostas como "João nasceu no Rio", 

ou "...em São Paulo", ou "...é filho de pais brasileiros..." concretizam o segundo elemento do 

modelo aqui estudado: 2) os dados (data). Estes dados servem, justamente, para justificar 

inicialmente a alegação sustentada diante do recorrente desafio do "por quê?". 

Neste momento, dois questionamentos são possíveis: um de caráter externo, em 

que este dado (elemento 2) é desafiado com um "por quê?" (desafio 1), e outro de caráter 

                                                           
119 SNEDAKER, K. The content and structure of appellate argument: rhetorical analysis of brief writing 
strategies in the Sam Sheppard appeal. In: WENZEL, J. Argument and critical practices. Annandale: Speech 
Communication Association, 1987, p. 315-324. 
120 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
121 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 90. 
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interno. Dando prosseguimento à explicação do layout tal qual na obra de Toulmin, deixo 

registrado o ponto para, mais adiante, tratar desta situação de justificação externa.  

Aceita, portanto, a afirmação referente aos dados, é possível, ainda neste núcleo 

do argumento, fazer mais um desafio: qual a relação entre os dados apresentados e a 

conclusão sustentada?  

Aqui reside um ponto chave para a perfeita compreensão do modelo Toulmin. E 

também para a construção de um know-how sobre o dever de fundamentação das decisões 

judiciais. Não basta explicitar informações, que, apesar de estarem contidas no conjuntos das 

razões de uma decisão, não o são razões por si só. É isso o que disse Toulmin em 1958. É isso 

o que dizem os primeiros incisos do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil 

hoje. A relação entre um fato que serve de razão para uma conclusão, não é por si só, razão 

para se fazer uma alegação racionalmente.  

Destarte, a alegação "João é brasileiro" aliada ao dado "João nasceu no Rio de 

Janeiro" pode ter um desafio feito sobre a relação entre elas, cuja resposta não será satisfeita 

em caso de fornecimento de novas informações, novos dados, ou seja, elementos da natureza 

daqueles que já compõem o argumento até agora. Esse novo elemento tem uma característica 

particular de ser uma "afirmação de caráter geral, que estabeleça um vínculo entre o tipo de 

fato apresentado como DADO e o tipo de tratamento indicado na ALEGAÇÃO"122.  

Objetiva-se, com esse segundo desafio, a verificação de um elemento que autorize 

a passagem racional entre os dados apresentados e a conclusão sustentada, a fim de controlar 

a existência de saltos lógicos, falácias e arbitrariedades. Objetiva-se uma resposta como: "se 

alguém nasce no Rio de Janeiro, este alguém é brasileiro". E esta resposta corresponde o 

terceiro dos elementos apontados por Toulmin: 3) a garantia (warrant)123. 

Diante da relevância deste elemento para a solução da questão da fundamentação 

das decisões, cabe um maior aprofundamento deste tema, já que não é tão abordado pela 

maioria dos comentaristas do modelo Toulmin. Apesar das extensas referências no decorrer da 

obra, Ryle não é tão considerado como deveria em estudos de lógica e, consequentemente, de 

Direito e lógica124. Mesmo assim, essa contribuição de Toulmin deve muito aos estudos 

anteriores de Ryle, pois serviu como base para a construção da noção de garantia e, mais 

                                                           
122 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
123 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 91. 
124 Dentre alguns HOROVITZ, Joseph. Law and Logic. Wien: Springer, 1972, p. 167 e ALEXY, Robert. Teoria 
da Argumentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 86. 
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especificamente, da noção de regra de inferência125-126. De maneira mais profunda, Marcelo 

Guerra tratou de relacionar as contribuições de Toulmin com a influência de Gilbert Ryle, por 

considerar insuficiente a noção de garantia, ponto chave para a compreensão do modelo 

Toulmin, como regra de inferência sem uma investigação anterior dos estudos de Ryle127. 

Não obstante a tentativa de Toulmin em relacionar, de uma maneira alternativa à 

lógica tradicional, os dados obtidos e a conclusão sustentada, estas foram, em grande parte, já 

trabalhadas por Ryle, mesmo não sendo este seu interesse primordial. Ainda que de muita 

valia para o estudo da argumentação, Ryle objetivou humildemente fazer uma "cartografia 

conceitual"128, organizando conceitos e mapeando suas relações, para alcançar uma 

explicação mais simples da metafísica, sem recorrer a instituições demasiadas abstratas. E 

dessa forma Ryle permitiu, ainda que indiretamente, avanços no estudos das lógicas, abrindo 

espaço para novas vias para a fundamentação da racionalidade de argumentos, culminando, 

por exemplo, no modelo Toulmin129. 

Uma das mais básicas contribuições dadas por Gilbert Ryle foi a demonstração de 

que sentenças e enunciados servem para muitas outras situações que não apenas descrever 

fatos. Além desses ensinamentos preliminares, Marcelo Lima Guerra traça outras lições para 

melhor entendimento do que vai se apresentar como sentença condicional aberta130. Para 

tanto, distingue sentenças fechadas, como "a casa é amarela", aquelas com a quais são feitas 

asserções descrevendo um determinado fato ou estado de coisas, e abertas, aquelas em que um 

dos elementos é uma incógnita, como "X é amarelo". 

Essa diferenciação é importante, pois apenas sentenças fechadas, mais 

precisamente o fato ou estado de coisas representado em determinada asserção, podem ser 

classificadas como verdadeiras ou falsas. Logo, é possível afirmar que "João nasceu no Rio de 

Janeiro" é verdadeiro (ou falso), por se tratar de uma sentença fechada. O mesmo não se pode 

dizer das sentenças abertas, haja vista de não estarem totalmente concretizadas, por ser 

variável um de seus elementos. Não se pode afirmar que é verdadeiro ou falso se "X é 

                                                           
125 Como em EEMEREN, Frans et. al. Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer, 2014, p. 203. 
126 Conceito usado, primeiramente em PECZENIK, Aleksander. The basis of Legal Justification. Lund: 
Infotryck, 1983, para a elaboração de PECZENIK, Aleksander. On Law and Reason. Dordrecht: Springer, 1987, 
p 120. 
127 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
128 TANNEY, Julia. Rethinking Ryle: A Critical Discussion of the Concept of Mind. In: RYLE, Gilbert. The 
Concept of Mind. Special Edition. London: Routledge, 2009, lv. 
129 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
130 GUERRA, Marcelo Lima. Normas como molduras inferenciais e a teoria institucional-argumentativa do 
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amarelo". A presença de uma lacuna na formação da asserção impede a atribuição de qualquer 

valor de verdade sobre sentenças abertas, diferentemente do que ocorre com as sentenças 

fechadas, já que não se representa um fato ou estado de coisas, mas, tão somente, uma 

característica ou atributo. 

Diferenciadas as sentenças fechadas das "molduras sentenciais", nomenclatura 

usada por Toulmin para designar as sentenças abertas, Guerra destrinchou a noção de sentença 

condicional aberta, como uma combinação entre duas sentenças abertas, em que uma delas 

funcionaria como condição da outra131. Um exemplo é "se X for água, então X passa para o 

estado gasoso a 100°C a 1atm". Com essas três definições de sentenças, é possível partir para 

a relação entre Ryle e a racionalidade no modelo Toulmin.  

Em seus estudos, Ryle objetivou explicar que sentenças não tem como única 

função a de descrever fatos ou estados de coisas, separando inicialmente uma sentença de um 

argumento. Para isso, Ryle mostra, a título de exemplo, duas sentenças e as relações entre 

elas. Tanto a sentença "hoje é segunda-feira" como a sentença "amanhã é terça-feira” 

exprimem uma situação de fatos cada. Elas, isoladamente, exprimem os simples fatos de hoje 

ser segunda-feira e amanhã ser terça-feira132.  Agora, se estruturadas essas informações com o 

correto relacionamento entre essas asserções: "se hoje é segunda-feira, então amanhã é terça-

feira", não há que se falar em descrição de uma situação, uma descrição de fatos. Mesmo que 

seja possível identificar a referência a esses dois fatos isoladamente, está presente uma 

interação entre as afirmações que a torna muito mais que mera informação, dados ou fatos, e 

sim um argumento ou uma inferência133.  

Sim, é uma diferença muito sutil. E parece, nesses casos mais simples, algo 

dispensável. Mas aqui reside um ponto crucial para a identificação de razões, com 

repercussões diretas ao problema da fundamentação das decisões judiciais. Essa estrutura, a 

qual Ryle denomina de "if-so", e Marcelo Guerra traduz como "se-então", é, portanto, muito 

mais que declarações conjugadas, configurando inferências ou, numa linguagem mais 

simples, argumentos. 

É importante deixar clara a distinção entre a produção de argumento e a 

elaboração de uma asserção. Naturalmente, na composição de um argumento, como 

demonstrado nos elementos anteriores, vão constar uma ou mais sentenças declarativas, já que 

                                                           
131 GUERRA, Marcelo Lima. Normas como molduras inferenciais e a teoria institucional-argumentativa do 
Direito. Fortaleza: Boulesis, 2016 (no prelo). 
132 RYLE, Gilbert. 'If', 'so' and 'because'. In: RYLE, Gilbert. Collected Essays. London: Routledge, 2009, p. 244. 
133 RYLE, Gilbert. If, so and because. In: RYLE, Gilbert. Collected Essays. London: Routledge, 2009, p. 246. 
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só essas relações lógicas não servem isoladamente para uma boa fundamentação134. As 

sentenças declarativas estarão presentes e serão essenciais para o controle de correção da 

própria relação entre elas, o que não torna, por sua vez, um argumento uma simples asserção, 

nos moldes de apenas alguns de seus elementos ou na junção de vários deles. Sua estrutura é 

diferenciada, indo além de uma mera explicação (porque), alcançando um status de 

justificação de uma alegação cujo fundamento ou razão é outra alegação diversa, conforme 

explicitados nos desafios de Toulmin, por meio de uma inferência135. 

Dito isto, separam-se os argumentos das alegações, ou seja, as sentenças 

condicionais abertas das sentenças declarativas (ou conjunto delas), possibilitando, agora, 

uma visão diferenciada sobre o que de fato são as sentenças condicionais abertas. Ensina 

Marcelo Guerra que essas sentenças condicionais abertas são expressas, usualmente, da 

mesma forma que leis científicas, éticas ou jurídicas, assemelhando-se ao que são as 

premissas maiores dos silogismos tradicionais, sem, contudo, não incorrerem em uma 

tautologia como o que acontece nas premissas maiores. Vejamos "todo homem é mortal". 

Asseverar tal sentença, não deixa de ser uma alegação de que além de Sócrates ser mortal, 

Platão, Aristóteles, Kant, etc. também o são. Logo, estaremos diante de um conjunto de 

sentenças fechadas, mas não de uma condicional aberta. Entretanto, na contramão, há 

sentenças que, a rigor, não expressam, por mais que sejamos levados, por sua estrutura, a 

acreditar nisto, um fato ou um estado intencional, não sendo, pois, uma sentença declarativa 

fechada136. 

Ryle afirma que existe uma inclinação para o cometimento desse equívoco, já que 

é extremamente comum se expressar dessa maneira, quando o indicado, na realidade, fosse se 

expressar por meio de sentenças condicionais abertas. Vejamos o exemplo de Guerra: "o metal 

dilata quando aquecido". Essa asserção, se observada rapidamente, aparenta a estrutura de 

uma sentença declarativa fechada. Contudo, não se tem, realmente, uma sentença fechada 

com a descrição de um fato ou estado intencional, e, tão somente, uma sentença condicional 

aberta maquiada, visto que não há, especificamente, um fechamento na sentença com o termo 

'metal', um gênero. É importante reconhecer que sentenças deste jaez, como a do exemplo, 

                                                           
134 HINTIKKA, Jaakko. Is Logic the Key to All Good Reasoning. Argumentation. v. 15. p. 35-57, 2001, p. 57. 
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representam peça chave na argumentação, e, consequentemente, também na fundamentação 

de decisões judiciais, devendo, pois, ser posicionadas de maneira explícita e precisa na 

fundamentação, como uma sentença condicional aberta, ressaltando-se, inclusive, a 

importância da abertura e da presença das variáveis, a fim de tornar clara a relação que se 

construirá na decisão137. Dessa forma, o mais correto seria exprimir da seguinte maneira: 

"para todo X metal, se X é aquecido, então X dilata", evitando, com isso, uma confusão entre 

dois elementos apontados por Toulmin, os dados e a garantia, já que, este último, não se 

confunde com o primeiro, haja vista não se tratar de mais informações a serem consideradas 

na argumentação, pelo contrário, pois não expressa, como dito, um fato, mas um elo entre 

essas informações que servem de razão para a conclusão que está sendo sustentada138. 

Ryle, com toda a sua complexa e ilustrada explanação, tentou demonstrar que 

essas sentenças condicionais abertas funcionariam como um título de legitimação, um ticket, 

assim como um ticket de trem, que lhe garante uma permissão para entrar no veículo e se 

deslocar de uma cidade à outra139. Em outras palavras, as sentenças condicionais abertas, por 

si só, não seriam argumentos, assim como os dados do modelo Toulmin, mas exerceriam a 

função de "moldura inferencial"140, que constitui uma interação de sentenças abertas que, 

quando desveladas as suas incógnitas, tornaria esse conjunto de sentenças, antes meramente 

declarativas, uma inferência, ou seja, um argumento141. 

Então, pode-se afirmar que a natureza do que Ryle chama de "inference-ticket"142: 

são sentenças condicionais abertas que autorizam a passagem das informações que se tem 

para a conclusão que se sustenta, já que aquelas servem como razão desta, legitimando o uso 

do argumento. Essa natureza é comum entre o "inference-ticket"143, a "moldura inferencial"144, 

a garantia (warrant)145 e regras de inferência146; mas, como antecipado, diferente da premissa 

maior do silogismo da lógica dedutiva tradicional.  

Voltemos ao citado exemplo: "todo homem é mortal". João é homem, então João é 

                                                           
137 Idem. Ibidem. 
138 Exemplo adaptado de RYLE, Gilbert. If, so and because. In: RYLE, Gilbert. Collected Essays. London: 
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mortal. Ensina Marcelo Guerra que, apesar da forma de sentença fechada, existe uma 

ambiguidade na premissa maior "todo homem é mortal", sendo possível interpretá-la como 

um conjunto de fatos ou estado de coisas: Sócrates é mortal, Zico é mortal, Falcão é mortal, 

..., ou seja, um grupo de sentenças fechadas. Entretanto, diante de tudo que fora exposto, para 

alcançar uma melhor cultura jurídica para a formação de argumentos, tanto pelas partes, 

quanto pelos julgadores, é de se defender a interpretação de que estamos diante de uma 

sentença condicional aberta: "Se alguém é homem, então esse alguém é mortal"147. 

Esta sentença não tem um conteúdo em si própria, mas, de maneira essencial ao 

argumento, estabelece uma relação de inferência e, quando saturada pelas sentenças fechadas 

que representarão os elementos dados e conclusão, constituirá um argumento em que será 

explícita a passagem que legitima a tomada do elemento dado como razão da alegação 

sustentada: "Se João é homem, então João é mortal". Não se trata, então, de uma premissa 

geral de um argumento dedutivo, nem de uma tautologia, já que a premissa menor não tem 

como estar contida no conjunto de fatos afirmados por essa premissa. Esse clareamento 

proposto por Ryle, para a melhor compreensão das inferências e do papel das sentenças 

condicionais abertas, permite que verifiquemos os limites da argumentação exclusivamente 

dedutiva, representada aqui pelo silogismo tradicional. 

Com isso, conclui-se a digressão sobre a contribuição de Gilbert Ryle e sua 

influência sobre o modelo Toulmin, mormente a diferenciação entre os vários tipos de 

sentenças e a demonstração da função das sentenças condicionais abertas. Nela se fundará a 

estrutura do modelo Toulmin, por meio da elaboração de um modelo de argumentação 

racional mais sofisticado, mas repleto de contribuições obtidas nos estudos de Gilbert Ryle. 

Vemos, pois, que o ato de formular um argumento está diretamente ligado à inferência e o 

papel de desempenha esse inference-ticket ao autorizar a passagem inferencial de uma 

sentença fechada, ou seja, dado que servirá como razão, para sustentar outra sentença fechada 

que se quer alegar racionalmente. Com efeito, é dada a profundidade esperada a um 

argumento não-dedutivo, indo além da mera apresentação de dados e de premissas, mas 

legitimando aquela passagem, ao tornar explícita a regra inferencial que fundamenta 

racionalmente a conclusão defendida. 

Termina, com isso, a explanação do último dos três elementos básicos do modelo 

Toulmin: alegação, dados e garantia. Esses três primeiros elementos, para Toulmin, 

constituem um núcleo básico para análise e avaliação de qualquer argumento, seja ele 
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empírico ou normativo. Por isso são caracterizados por Toulmin como campo-invariantes, 

noutras palavras, que não mudam, mesmo que a área do conhecimento seja completamente 

diferente148. Dessa forma, dispondo os elementos, um por um, na estrutura gráfica proposta 

por Toulmin, com os símbolos correspondentes aos desafios e a cada uma das funções 

desempenhadas na composição de um argumento, do modo que ele propõe, teremos como 

montar a primeira parte do layout do modelo Toulmin, com a alegação "C" (claim), os dados 

"D" (data) e a garantia "W" (warrant):  

 

D                                    então C   

 

            uma vez que 

                   W 

 

Este modelo é o esqueleto formal que será preenchido com o conteúdo de caso 

concreto. Retornando ao exemplo usado por Toulmin, adaptado para o direito brasileiro, 

teríamos a seguinte disposição de elementos:  

 

 

João nasceu no Rio de Janeiro D                                  então João é brasileiro C 

 

       já que 

          Se alguém nasce no Brasil, este alguém é brasileiro W 

 

Este diagrama, como ensinou Toulmin, representa uma parte que estará presente, 

ou deverá estar presente, em qualquer que seja o argumento para que ele merece ser 

considerado racional, independentemente de qual área do conhecimento ele faça parte. 

Até aqui, mesmo sendo só a primeira parte de sua proposta, já temos elementos 

capazes auxiliar a solução dos primeiros problemas que o Novo Código de Processo Civil fez 

surgir acerca da fundamentação das decisões judiciais: como relacionar conceitos jurídicos 

indeterminados e os atos normativos com o caso concreto. Com o modelo Toulmin, é possível 

ver no seu núcleo básico, principalmente na figura da garantia, uma noção indispensável para 

o uso correto deste novo dispositivo legal, que é o parágrafo 1º do art. 489 do CPC, e a 

                                                           
148 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 15. 



66 

 

formação de uma nova maneira de se ver a questão da fundamentação das decisões, criando 

um mecanismo que permita a controle de sua racionalidade. 

Não pode, entretanto, esta primeira parte, ainda que se apresente como importante 

ferramenta para o problema em questão, ser considerada a mais importante dentro do estudo 

de Toulmin, já que a estruturação do layout, ainda que completo, não é tudo dentro da 

investigação de Toulmin, pois faz parte de um empreendimento bem maior de sua filosofia.  

Em seguida, apresentaremos os acréscimos que fez Toulmin a esse núcleo básico 

do argumento, para completar a formação do layout de argumento racional de Toulmin com 

os elementos que, por assim dizer, são o seu diferencial, uma vez que afastam, mais ainda, o 

seu modelo do silogismo tradicional, na tentativa de se afastar da situação de argumentação 

feita de forma dedutiva e de iniciar um novo paradigma lógico, que será alçado a patamares 

de verificação completamente diferentes dos propostos pela lógica dedutiva, adaptando-o às 

mudanças que ocorreram na sociedade, sobretudo no século XX. 

Explicada a primeira parte, passa-se aos elementos que introduzem o contexto da 

lógica derrotável, examinados um por um, sua relação com o núcleo básico e seu papel em 

uma estrutura argumentativa mais complexa, ressaltando, mais uma vez, a impossibilidade de 

se ter o layout como finalidade última da empreitada filosófica de Toulmin, na formação de 

uma cultura lógica diferenciada da dominante na época, sobretudo com as contribuições sobre 

derrotabilidade (defeasibility ou defeasible reasoning)149. 

 

4.1.2 Os acréscimos de Toulmin ao núcleo básico de argumento: qualificador, refutação e 

suporte 

 

A primeira consideração a se fazer sobre a mudança de paradigma lógico proposta 

por Stephen Toulmin é que as conclusões podem ser graduadas. Dentre as diversas garantias 

que podem ser apresentadas como solução ao desafio correspondente, cada uma delas pode 

autorizar a passagem dos dados para a conclusão em um grau diferente, uns mais fracos e 

outros mais fortes.  

Para Toulmin, existem garantias que necessariamente nos levam a alguma 

alegação, mesmo que apresentadas algumas condições ou exceções possíveis. Este seria um 

exemplo de argumento cujo grau de força seria necessário ou obrigatório sua aceitação. Essa, 

entretanto, não é a mais comum das situações, principalmente no meio jurídico, em que, 
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muito raramente, se deve necessariamente optar por uma ou outra alegação como solução 

indubitável para o caso concreto. Pela própria natureza da cognição humana, é quase 

impossível qualquer alegação ser feita neste grau de confirmação, sobretudo por um juiz 

distante dos fatos em sua fundamentação. Estas normalmente são alegações sustentadas por 

bons argumentos, mas de um grau distinto, um pouco mais fraco, mas suficiente para inferir, 

por meio dos dados, a alegação sustentada, sendo muito provável aquela decisão ser tida 

como correta, ainda que consideradas algumas condições150. 

Diferentemente do silogismo tradicional, argumentos usados no cotidiano são 

questionados recorrentemente. Não temos uma premissa que vá ser considerada verdadeira e, 

consequentemente, servirá como chave para qualquer relação que se faça com ela, como 

explicado no núcleo básico. Em verdade, as garantias legitimam as passagens de dado para as 

alegações de maneira racional, mas essa legitimação não se dá de forma inquestionável nem 

infalível. São diversos os casos em que, mesmo apresentando bons dados, boa garantia e uma 

alegação sustentável, é possível encontrar lacunas ou exceções que reduzam o grau de força 

ou confiabilidade do argumento como um todo, reduzindo o poder de convencimento e de 

justificação. Para Toulmin, apenas em uma situação em que os dados são dogmáticos, na 

justificação matemática, por exemplo, é possível se concluir de maneira necessária ou 

absoluta. Nos demais campos do saber, nos quais não se tem dogmas compondo a estrutura 

argumentativa, temos que ter uma estratégia para, apesar da falibilidade da cognição humana 

e possíveis incertezas, conseguir avaliar uma fundamentação com aceitável, mesmo que com 

condições para a sua aceitação151.  

Isso Toulmin definiu como as mais um desafio, mais um elemento. Para toda 

alegação, existe um desafio proposto por Toulmin, no sentido de demandar qual o grau de 

força que ela traz consigo. Todo argumento, então, deve apresentar uma conclusão 

qualificada, ou seja, com uma marca da sua confiabilidade, da sua força. Para este desafio, 

Toulmin acrescentou ao seu núcleo básico um novo elemento, o qual chamou de 4) 

qualificador (qualifier), cuja função é, justamente, grafar o grau de força de um argumento, 

deixando explícito o primeiro sinal da lógica derrotável em seu layout, com a impossibilidade 
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de uma conclusão absolutamente correta para todos os casos, o que se confirma, sobretudo, no 

campo jurídico152. 

O qualificador modal é um elemento de natureza distinta dos componentes do 

núcleo central, não sendo uma sentença fechada nem uma condicional aberta, mas, tão 

somente, um indicativo de força da relação que se formou no núcleo básico do modelo 

Toulmin.  

Para Marcelo Guerra, trata-se de um marcador linguístico do grau de força da 

conclusão, não sendo mais uma sentença propositiva, em que se tem uma ideia ou conteúdo 

próprio, como as sentenças fechadas e abertas até então apresentadas. O qualificador exerce 

um papel adverbial em relação à alegação, designando o grau em que se pode considerar 

justificada a alegação em relação aos demais elementos, dados e garantia153. Para o nosso 

exemplo, o grau de força da conclusão "João é brasileiro", apresentados os dados e a garantia, 

é muito alto, podendo ser acompanhado de um modal "muito provavelmente" ou "quase 

certamente": João nasceu no Rio de Janeiro, e, uma vez que quem nasce no Rio de Janeiro, é 

brasileiro; então, João é, muito provavelmente, brasileiro.  

Além desta primeira, Toulmin ainda apresentará, nos seus outros dois desafios e 

elementos, mais outras duas marcas flagrantes de seu pioneirismo na lógica derrotável, pois 

estarão, assim como a qualificadora, diretamente ligados à força do argumento e, 

consequentemente, à possibilidade de graduação deles, negando uma situação absoluta de 

correção e mapeando onde vai haver espaço para questionamentos acerca dessa força, 

preenchendo um vazio que havia na avaliação de argumentos indutivos e permitindo a 

verificação de sua racionalidade. 

O segundo elemento desse segundo grupo de elementos surge da resposta de mais 

um desafio: se essa conclusão não é absoluta, e sendo possível que o argumentador esteja 

errado, como confiar que ele não está cometendo um erro? 

No Modelo Toulmin, as conclusões, de fato, não apresentam uma validade 

absoluta, já que essa é uma observação da própria realidade da argumentação. O propósito de 

Toulmin, entretanto, era justamente permitir o controle racional dessas conclusões que não 

dedutivamente obtidas. A resposta deste desafio é fundamental para aceitar argumentos 

indutivos como respostas racionalmente válidas, no caso deste trabalho, para a fundamentação 

de decisões judiciais.  
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A resposta para tal desafio cria um novo elemento do layout de Toulmin: 5) a 

refutação (rebuttal), um elemento autônomo do núcleo principal, que explicita as condições 

excepcionais, as exceções em que aquela conclusão não será válida, em que se deve afastar a 

confiabilidade da garantia154. A ideia de Toulmin é, demonstradas as situações em que aquela 

conclusão não é racional, e, em seguida, demonstrada que não se tratam dessas situações, é 

possível fortalecer o seu argumento, já que as possíveis falhas de um argumento com 

fundações na inferência foram afastadas. Voltemos ao exemplo: é muito provável que João, 

nascido no Rio de Janeiro, seja brasileiro; mas sabemos que há exceções. João pode ser filho 

de estrangeiros a serviço do seu país e lotação no Rio de Janeiro. Ou, ainda, João pode ter se 

naturalizado americano, ter nascido em uma época que o Rio de Janeiro fosse de Portugal ou 

da França, etc. 

No exemplo, é fácil ver que, ainda que o argumento seja forte, é possível existir 

um conjunto de situações em que ele estará errado. Toulmin observou essa possibilidade e 

criou um mecanismo de se deixar claro essas possibilidades e, eventualmente, acatá-las, caso 

seja uma situação excepcional, ou reforçar a conclusão apresentada, em caso de não se 

configurar tais exceções. No exemplo, consideremos que João tenha nascido no ano 2000, 

seja filho de pai e mãe brasileiros e não optou por outra nacionalidade. Estamos diante de um 

reforço ao argumento, mesmo ele não sendo absoluto. Assim como poderíamos ter 

confirmada uma situação na qual se invalidaria o argumento, já que a refutação consistiria em 

sentenças de forma "a menos que ...". 

Note-se uma contribuição fenomenal para a formação do know-how da doutrina 

acerca dos temas de fundamentação da decisão judicial, sobretudo para uma interpretação 

correta do que é um argumento capaz de infirmar uma decisão judicial, como dispõe o art. 

489, parágrafo 1º, inciso IV. É possível ir vendo, ao desenrolar da explicação do Modelo 

Toulmin, como se trata de uma ferramenta importante para a doutrina no avanço dos estudos 

sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais. 

No Direito, a refutação é figura recorrente. Contestações, réplicas,... inúmeros 

momentos existem para contradizer um argumento apontado pela outra parte e vice-versa, 

argumentos os quais é essencial a apreciação do julgador, caso estejam relacionados com o 

núcleo do layout, ou seja, com o cerne da questão jurídica. Trata-se de ferramenta importante, 

tanto para juízes quanto para advogados para esclarecimento do que é um argumento capaz de 

infirmar a decisão, como vem sendo colocado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

                                                           
154 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 94. 
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sem maiores detalhamentos para sua aplicação, perpetuando, mesmo com a edição do Código 

de 2015, uma jurisprudência, ainda que pacífica, mas que vai de encontro às finalidades do 

inciso IV, parágrafo 1º do art. 489155-156.  

Naturalmente, é possível verificar que não há relação entre os argumentos 

constantes em uma inicial ou contestação, principalmente nas mais extensas. Com o modelo 

Toulmin, estarão explícitas as relações entre os argumentos e as conclusões e, mais 

importante, se são ou não capazes de infirmar a decisão judicial. 

Dito isto, mesmo existindo as condições que neguem o argumento, é possível 

avaliar qualitativamente o modelo, que, até então, detinha traços maiores de formalismo, por 

meio da consideração de exceções à relação entre os elementos nucleares e ao argumento 

como um todo, por meio, tanto da verificação da ocorrência desse caso excepcional, quanto da 

negação dessa ocorrência.  

Contudo, Toulmin ainda identificou mais um desafio a ser feito, mesmo já tendo 

esta já sólida estrutura. Para ele ainda cabe mais um questionamento: estando tudo 

corretamente relacionado e não ocorrendo uma situação excepcional, o que garante a 

garantia157? 

Desafiada a garantia, nasce, com isso, o último elemento do modelo Toulmin: 6) o 

suporte (backing). Ele serve como resposta à questão da generalidade da garantia usada com 

ticket de inferência do argumento. De certo, um ponto que tomou tanto da explicação e 

desempenha um papel diferenciado no modelo não passaria em branco diante de toda a 

atividade de verificação racional, conferindo a validade da garantia de uma maneira ampla, 

não apenas com olhares voltados para aquele caso concreto, mas uma confirmação de 

validade para qualquer caso análogo, a fim de evitar uma regra casuística apenas para aquela 

situação, em que a exceção seria tratada como regra de inferência158.  

Este seria o último elemento vai demonstrar porque deve ser aceita a garantia, 

pois ela, por si só, não bastará como autojustificativa, já que não se trata de um dogma. Estes 

apoios são avais que justificam a tomada de uma sentença condicional aberta como garantia 

daquela estrutura argumentativa. 

                                                           
155 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no MS 21.315-DF, Relatora: Min. Diva 
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região). Primeira seção. Data de Julgamento: 08/06/2016. 
156 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.015.397-RJ 
2008/0000427-9, Relatora: Min. Laurita Vaz. Quinta turma. Data de Julgamento: 23/03/2010, Data de 
Publicação: DJe 12/04/2010. 
157 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 95. 
158 Idem, ibidem. 
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Outro detalhe verificado por Toulmin é, diferentemente do núcleo básico do 

argumento, esse suporte teria uma natureza campo-dependente, ou seja, mudaria de acordo 

com a área do conhecimento, o que, para o Direito, acarreta alguns problemas práticos, uma 

vez que não se usa, como nas ciências exatas e da saúde, conteúdo empírico experimental 

laboratorial, mas algo que Toulmin, não explicando tão bem, registrou como "aos olhos da 

lei" ou "conforme a lei"159.  

Os suportes das garantias, diferentemente destas, apresentam conteúdo próprio, 

não são elementos que autorizam passagens, mas, dão suporte à garantia que realiza essa 

função. Toulmin ainda defende que os suportes não sejam diretamente questionados por um 

desafio próprio, numa tentativa de dar prosseguimento ao debate. Isso, contudo, não impede, 

assim como mencionado no elemento "dados", que esta afirmação que serve de suporte seja 

inteiramente questionada como uma conclusão de outro modelo argumentativo, nos moldes 

apresentados aqui.  

Finalmente, apresentados os 6 elementos do modelo Toulmin, juntamente com os 

desafios e suas razões de existência, completa-se a estrutura nuclear básica (alegação, dados e 

garantia) com a adição dos novos elementos relativos à derrotabilidade: o qualificador Q;  a 

refutação R e o suporte B160: 

D                                 então, Q, C 

            

          já que W       a menos que R 

 

                com base em B 

 

Com base nessa estrutura, conseguimos concluir a demonstração do argumento 

sobre a nacionalidade de João, preenchendo os elementos com cada uma das respostas: 

 

João nasceu no Rio de Janeiro.                                   então, muito provavelmente,  João é brasileiro. 

                                      

   

                                    já que                                               a menos que...161   

                             Se alguém nasce no Brasil, este alguém é brasileiro. 

 

                                                   de acordo com a lei. 

                                                           
159 Idem, p. 105. 
160 TOULMIN, Stephen. The Uses of Argument. Updated edition. New York: Cambridge University Press, 
2003, p. 97. 
161 João seja filho de pais estrangeiros a serviço de seu país, tenha adquirido outra nacionalidade, etc. 
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Posto isto, esta é a apresentação do modelo Toulmin de argumentação racional, 

fundado em elementos colocados com base em desafios feitos a cada nova inclusão de 

conteúdo. Nota-se tratar de ferramenta muito útil para a formação de um know-how, de uma 

doutrina mais especializada na questão da fundamentação das decisões judiciais, já que, desde 

logo, apresenta formas de solucionar de maneira bastante satisfatória, pelo menos, as questões 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Não é o caso de dizer que todos os problemas 

envolvendo a questão do dever de fundamentação das decisões judiciais estejam 

solucionados, contudo, é possível, também com o uso do modelo Toulmin, caminhar em 

direção às futuras soluções, inclusive sobre a questão dos precedentes, que não são objeto 

específico deste trabalho, mas que podem, sim, ter sua aplicação melhorada por meios de 

contribuições do modelo Toulmin. 

Ainda é possível tecer algumas críticas sobre o modelo, naturalmente. Tanto sobre 

o modelo Toulmin, especificamente, como sobre a sua aplicação no Direito. No intuito de 

melhor esclarecê-las, bem como de apresentar respostas, adaptações e correções ao modelo 

para um melhor uso no Direito, trataremos algumas das principais críticas feitas sobre o 

modelo Toulmin, juntamente com propostas para respondê-las. 

 

4.2 Críticas sobre o modelo Toulmin e considerações para o uso no Direito 

 

Diversos questionamentos surgem, tanto de juristas quanto de filósofos sobre o 

uso do modelo Toulmin como parâmetro de correção racional de argumentos. No campo do 

Direito, este questionamento se estende para o problema da fundamentação das decisões 

judiciais e a correção racional destas. Neste tópico tentaremos explorar as principais críticas 

feitas, esclarecer alguns pontos, principalmente sobre o cabimento ou não de determinadas 

críticas especificamente ao modelo Toulmin, e promover algumas melhorias no modelo, com 

o objetivo de melhor adequá-lo à realidade forense. 

Não obstante a ríspida aceitação no início de seu trabalho, Toulmin acabou sendo 

bastante usado, integralmente ou parcialmente, para a promoção de uma boa argumentação, 

tanto em pesquisa de ponta162, como na formação profissional de diversas áreas do saber163. 

                                                           
162 Dentre tantos HITCHCOCK, David. Good reasoning on the Toulmin model. Argumentation, v. 19, p. 373-
391, 2006; HITCHCOCK, David; VERHEIJ, Bart (eds.). Arguing on the Toulmin Model: New Essays in 
Argument Analysis and Evaluation. Dordrecht: Springer, 2006. 
163 COLORADO STATE UNIVERSITY. The Toulmin Model. Disponível em: 
writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=58. Acesso em 16 jun. 2016. 
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Ainda assim, juntamente com muitos entusiastas de sua obra, o debate deu origem a vários 

críticos de suas teorias164. Esses questionamentos, resumidamente, podem ser separados em 

alguns grupos: as críticas sobre a campo-dependência; as sobre a simplicidade/complexidade 

do modelo para a solução de problemas; o problema do regresso ao infinito e a 

generalidade/atualidade do modelo Toulmin. A estes pode-se somar a ânsia de juristas por um 

modelo que dê uma solução definitiva para a questão da decisão judicial. 

Começando com a delicada questão da campo-dependência, dado a uma extensa 

discussão filosófica, que foge em demasia dos objetivos deste trabalho, ela será trabalhada 

superficialmente na sua essência, mas detalhadamente em suas repercussões para o Direito, 

que acabarão por adentrar no espectro de solução das outras críticas, estando todas muito 

ligadas. 

Primeiramente, vale relembrar que Toulmin não é um jurista. Consequentemente, 

saindo do cerne da discussão sobre ser ou não realmente campo-dependente o suporte, é 

possível, com base na visão propiciada pela formação na área jurídica, a qual Toulmin não 

possuía, que é insuficiente a sua explicação do elemento backing (suporte). Não se trata, 

entretanto de um erro culpável, já que não era de se esperar um conhecimento de tal sorte de 

alguém sem formação na área. 

Assim como mencionado ser possível uma adaptação do elemento suporte, assim 

como a refutação e os dados que, por ventura, vierem a ser questionados. Nota-se que, 

diferentemente da garantia, uma sentença condicional aberta, a refutação, os dados e o suporte 

podem ser expressos com conteúdo próprio, na forma de uma sentença fechada, ou seja, tem a 

mesma natureza de uma alegação. Isso permite, como já mencionado neste trabalho, o seu 

questionamento, nos mesmos moldes que fora questionado o layout que deu origem a esse 

elemento. Eventualmente, será necessário a estruturação de, pelo menos, mais um layout. 

Por terem dados, refutação e suporte, a mesma natureza de uma alegação, ou seja, 

de sentença fechada, é aberta a possibilidade de que cada uma dessas alegações, componentes 

de um layout L1, seja questionada, passando a, também, compor um segundo layout L2, agora 

na condição de conclusão desse outro argumento. 

No Direito, é comum a presença de pelo menos 3 desses complementos. O 

primeiro deles é quando se questionam os dados. Os dados num argumento jurídico nos 

                                                           
164 Entre outros PINTO, Robert C. Evaluating Inferences: The Nature and Role of Warrants. In: HITCHCOCK, 
D.; VERHEIJ, B. (eds.). Arguing on the Toulmin Model: New Essays in Argument Analysis and Evaluation. 
Amsterdam: Springer, 2006, p. 115-143; KOCK, Christian. Multiple Warrants in Practical Reasoning. In: 
HITCHCOCK, D.; VERHEIJ, B. (eds.). Arguing on the Toulmin Model: New Essays in Argument Analysis and 
Evaluation. Amsterdam: Springer, 2006, p. 247-259.  
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moldes de Toulmin representam uma conclusão acerca de um outro argumento sobre o que se 

convencionou chamar de questões de fato. Neste argumento secundário, mas também 

essencial para a correta decisão judicial, entram diversos temas, não tratados neste trabalho, 

como prova judicial, standard probatório, convencimento judicial, alegações de fatos, estados 

intencionais, crenças, verdade, etc.165. É possível, também, conformar todas esses elementos 

no modelo proposto por Toulmin, dando ainda mais racionalidade à decisão judicial. A 

conclusão deste outro layout, então, estará racionalmente justificada, fortalecendo a assertiva 

final que usa a conclusão acerca da questão de fato fundamentada de acordo com o modelo 

Toulmin. 

O mesmo ocorre quando o suporte é questionado. A afirmação de Toulmin no 

exemplo jurídico acaba sendo, aos olhos dos juristas, muito, mas muito, simplória. "Está na 

lei", "conforme o direito", uma afirmação dessa poderia, em uma decisão judicial, causar 

problemas, mesmo com toda a estrutura de Toulmin montada, por se tratar de mera 

reprodução de dispositivo legal "conforme art. X". É fundamental que, exista esse 

questionamento sobre o que é "de acordo com art. X", principalmente nas chamadas questões 

exclusivamente de direito, como é o caso, principalmente, das matérias discutidas no âmbito 

dos tribunais superiores, o que será mais detalhado no capítulo seguinte. Ainda, assim como o 

suporte e os dados, a refutação permite esse desdobramento, devendo, se for o caso, ser 

fundamentada com base no modelo Toulmin. 

Essa primeira divagação sobre os problemas dos elementos campos-dependentes 

já indica a solução para a questão da simplicidade (ou complexidade) do modelo Toulmin. 

Para filósofos, argumentadores, lógicos, cientistas da computação Toulmin pode ser 

considerado um modelo útil apenas para argumentos simples, enquanto o jursita médio tende 

a achar qualquer modelo de argumentação complexo. Uma decisão judicial, por exemplo, 

trataria de tantos temas os quais extravasariam os limites do layout proposto166. Essa crítica, 

com a releitura que se faz do modelo aparenta, não merece prosperar. Inclusive, por estar de 

acordo com uma já consagrada distinção existente na área do Direito, entre justificação 

interna e externa167. Sobre a complexidade, Toulmin nada mais faz do que explicitar 

argumentos do cotidiano do jurista e necessários para a fundamentação de argumentos 

jurídicos, principalmente quando se tem um dever jurídico de fazê-lo, como nas decisões 

                                                           
165 Entre outros cf. GUERRA, Marcelo Lima. Prova Judicial: uma introdução. Fortaleza: Boulesis, 2016. 
166 REED, Chris; ROWE, Glenn. Translating Toulmin Diagrams: Theory Neutrality in Argument Representation. 
In: HITCHCOCK, D.; VERHEIJ, B. (eds.). Arguing on the Toulmin Model: New Essays in Argument Analysis 
and Evaluation. Amsterdam: Springer, 2006, p. 341-358. 
167 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 219-228; 
WROBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. Dordrecht: Springer, 1985, p. 15. 
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judiciais. Trata-se, portanto, de um modelo até bem mais simples e efetivo que muitos 

outros168, não devendo, portanto, prosperar as críticas. 

Contudo, a solução que se acha no próprio Toulmin gera também um problema 

diametralmente oposto: o problema do regresso ao infinito. Às questões anteriores, foi 

suficiente uma adaptação do modelo Toulmin, não representando, de fato, uma falha na teoria. 

Ocorre que, é possível haver uma necessidade infinita de justificações, uma vez que a cada 

novo elemento questionado, novos elementos surgirão, os quais poderão ser novamente 

questionados, formando novos argumentos autônomos sucessivamente. 

Isso, decerto, é um problema não só do modelo Toulmin de argumentação, trata-se 

de um problema bem antigo na filosofia169. Um modelo de fundamentação racional das 

decisões judiciais, contudo, deve, fornecer mecanismos para lidar com a questão. Para 

Marcelo Guerra, é necessário haver critérios para apontar um "ponto final", ainda que um 

tanto arbitrários, para cessar a infinitude da cadeia argumentativa, mas de uma maneira 

racionalmente aceitável170.  

Não se pode dizer que o modelo Toulmin resolve o problema epistemológico do 

regresso ao infinito. Na verdade, Toulmin apresenta uma saída criativa para a questão: uma 

vez que ele critica o modelo geométrico de razão, não é necessária, a rigor uma 

fundamentação última para todo e qualquer argumento ser considerado válido. Com a 

mudança de perspectiva, é possível aceitar como racional um argumento que não esteja 

acompanhado de uma cadeira argumentativa, desde que prevaleça em força quando 

comparado a outras opções para o mesmo caso. É dizer, é possível que dois argumentos 

opostos, sem que estejam ultimamente fundamentados, sejam considerados válidos e 

comparados entre si, em busca de qual é o mais forte, ou seja, qual deles servirá como melhor 

solução para o caso171. 

Essa é uma solução muito útil para a área jurídica, mormente para a 

fundamentação das decisões judiciais. Primeiramente por haver, além do dever de 

fundamentação das decisões, a vedação ao "non liquet" e o direito à razoável duração do 

processo, que devem ser equilibrados, dando à questão uma perspectiva prática e não apenas 

teórica. Ainda que, de maneira ideal, se busque por fundamentos com o maior grau de força 

                                                           
168 WIGMORE, John Henry. A Treatise on the System of Evidence in Trials at Common Law. Boston: Little, 
Brown, 1905. 
169 Cf. Trilema de Münchhausen. ALBERT, Hans. Traktat über kritische Vernunft. Tübingen: JCB Mohr, 1991, 
p. 15. 
170 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
171 Idem. 



76 

 

possível ou os mais infalíveis possível, é uma situação fora de cogitação na prática forense. 

Outro motivo facilitador em causas jurídicas é que, normalmente, os pontos de partida são 

socialmente aceitos, como a lei e demais fontes do direito, assim como qualquer meio de 

prova, vedadas apenas as ilícitas, optando o magistrado, na maioria dos casos, por uma ou 

outra tese apresentada em juízo. 

Destarte, é possível afirmar que o modelo Toulmin é uma ferramenta muito útil 

para auxiliar o jurista na formação de uma doutrina sobre o dever e a atividade de 

fundamentação das decisões judiciais, já que, de maneira satisfatória, aponta quais elementos 

deverão estar presentes em uma decisão judicial racionalmente justificada, colaborando para 

um melhor entendimento da inovação legislativa trazida no art. 489 do Código de Processo 

Civil. 

Continua Marcelo Guerra, apontando outra importante contribuição do modelo: 

promover uma ruptura com a lógica tradicional dedutiva e o silogismo judicial. Dessa forma, 

é possível afastar um mito que é a busca por uma resposta absolutamente correta para a 

decisão judicial e, racionalmente, traçar critérios para se determinar, diante do caso concreto e 

dos argumentos apresentados, uma melhor opção, por meio de uma avaliação gradual de 

qualidade de diversos argumento, e não somente de sua validade ou invalidade total172, sendo, 

assim, possível verificar ganhos para a difícil escolha de uma melhor resposta, com a 

comparação qualitativa, e não apenas formal dos argumentos, como propunha Alexy173.  

Além disso, a avaliação desses argumentos é possível por meio de uma 

identificação precisa de desafios que tornam muito objetiva, clara e criteriosa a valoração de 

qualquer argumento, apresentando um diferencial em comparação ao trabalho de Dworkin, 

por exemplo, em que se evidenciam lacunas para guiar o intérprete e o julgador em direção à 

proposta oferecida, que é a da obtenção de melhores respostas174. A resposta aos desafios, ou 

seja, a estipulação dos elementos que comporão o modelo argumentativo permitem uma clara 

avaliação da racionalidade da decisão judicial, para este trabalho, bem como de qualquer 

outro argumento das partes, seja para considerá-lo forte ou insuficiente. 

Toulmin, por outro lado, é preciso ao apontar desafios e traçar moldes para as 

respostas a esses desafios, seus elementos, sendo difícil haver, principalmente no Direito, 

alguma situação que não se enquadre em sua proposta (ou no prolongamento de uma cadeia 

dela, que também poderá ser verificada com o modelo). Ele esquematizou um guia para o 

                                                           
172 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: O modelo Toulmin e a fundamentação racional de 
atribuição de sentido a textos normativos. Fortaleza: Boulesis, (no prelo). 
173 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
174 DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 2006. 
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controle da racionalidade, ainda que mínima, de argumentos, para qualquer que seja a área do 

saber humano, englobando variadas naturezas de questionamentos que podem recair sobre 

alguma opinião, afirmação ou tese. 

Pode-se concluir, então, que, apesar de existirem críticas sobre o modelo, estas 

não tem o condão de anular as inúmeras contribuição, em variados espeques, que trazem os 

estudos de Toulmin, tanto para a argumentação e racionalidade em geral, como para, 

especificamente, a questão da fundamentação das decisões judiciais. 

 

4.3 Do you know Walton? 

 

Mais um questionamento, todavia, pode surgir num contexto do modelo Toulmin: 

por que este modelo específico? Por que não outro? Existem outras alternativas, decerto, para 

promover a tentativa de solução do problema das decisões judiciais. Algumas talvez mais 

recentes e modernas que o modelo Toulmin. Até mesmo computadores e inteligência artificial 

estão virando notícia175-176. 

É verdade que, além do Toulmin, existem outros bons teóricos da argumentação, 

que certamente podem contribuir ao problema. Um renomado deles é Douglas Walton, 

sempre lembrado por seus estudos na argumentação e associação entre Direito e inteligência 

artificial. Walton mapeou diversas hipóteses, principalmente de argumentos na área jurídica, 

tanto em sua obra mais famosa177, como em diversos artigos em periódicos científicos178, 

conseguindo, de fato, um trabalho bem mais específico para o Direito que o de Toulmin, que, 

por mais que tenha se baseado no saber jurídico para formular sua teoria, alcançou um modelo 

bem mais genérico. 

Isso, para o estágio da discussão em que nos encontramos no Brasil, pode ser 

muito proveitoso, porque antes de modelos e mais modelos pré-moldados para as soluções 

jurídicas é necessário estimular a mente do jurista para a questão da argumentação, como um 

                                                           
175 GARCIA, Gabriel. Estudantes criam "advogado virtual" baseado em supercomputador da IBM. Exame, 29 
jan. 2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/estudantes-criam-advogado-virtual-baseado-
em-supercomputador-da-ibm/>. Acesso em: 23 jan. 2017 
176 GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Advogado robô é contratado por escritórios nos EUA. Gen Jurídico, 17 
maio 2016. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2016/05/17/advogada-robo-e-contratado-por-escritorio-
nos-eua/>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
177 WALTON, Douglas; REED, Chris; MACAGNO, Fabrizio. Argumentation Schemes. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008.  
178 WALTON, Douglas; SARTOR, Giovanni; MACAGNO, Fabrizio. An Argumentation Framework for 
Contested Cases of Statutory Interpretation. Artificial Intelligence and Law, v. 24, n. 1, 2016, p. 51-91. 
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complemento de sua formação, em busca da melhor realização da atividade do profissional de 

carreira jurídica.  

A criação de um know-how de argumentação jurídica no Brasil carece de uma 

participação ativa do operador do Direito. Esse é o primeiro motivo para afastar, nesse 

momento, um estudo com inteligência artificial e a sua inserção em um contexto no qual os 

usuários do aplicativo não serão capazes de avaliar a contento o resultado do software, 

acatando, de maneira passiva, o seu parecer e podendo, com isso, gerar problemas muito 

danosos à sociedade. 

Também não se está negando a possibilidade do uso de ferramentas tecnológicas 

no contexto profissional, pelo contrário, já é uma realidade em alguns países. O importante é 

que essa inovação seja incluída no cotidiano forense como uma ferramenta, num primeiro 

momento, antes de se pensar em mudanças mais drásticas. Acontece que, durante o período de 

experiência com essas tecnologias, é indispensável que a formação do jurista o prepare para 

enfrentar essas novas questões, pois, apesar de toda a qualidade que possa ser desenvolvida na 

área da inteligência artificial e do Direito, ainda são passíveis de erro os aplicativos jurídicos, 

sobretudo em versões iniciais. 

Para essa formação jurídica, diante da dificuldade de se introduzir um estudo de 

argumentação ao jurista médio, Toulmin representa a mais completa e, ao mesmo tempo, 

simples alternativa para a consecução de tal objetivo. Conforme exposto ao longo do capítulo, 

diversas são as contribuições do modelo, sob diversas óticas, com um procedimento de apenas 

cinco etapas. 

Por outro lado, há obras que apenas para um meio de prova apenas, como  

testemunha ou perícia, propõem mais de dez desafios179; listas com quatorze modalidades de 

argumentos relativos a interpretação de textos legislativos180, etc. Toulmin consegue, com sua 

proposta, fazer um jurista enquadrar todas essas várias hipóteses como respostas aos desafios, 

sem, contudo, listá-los um a um181. Uma experiência no modelo Toulmin, por se tratar de um 

modelo mais geral, facilita a compreensão de modelos mais específicos e detalhados, 

normalmente concebidos por juristas como de complexa assimilação. 

                                                           
179 Ou, nos termos de Walton, critical questions. WALTON, Douglas; REED, Chris; MACAGNO, Fabrizio. 
Argumentation Schemes. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
180 SARTOR. Giovanni; WALTON, Douglas; Macagno, Fabrizio; ROTOLO, Antonino. Argumentation schemes 
for statutory interpretation: A logical analysis. In: HOEKSTRA, R. (Ed.). Legal Knowledge and Information 
Systems: JURIX 2014: The Twenty-Seventh Annual Conference. Amsterdam: IOS Press, 2014. 
181 TOULMIN, Stephen; RIEKE, Richard; JANIK, Allan. An introduction to reasoning. New York: Macmillan, 
1978, p. 281. 
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Há também, para melhor proveito das ferramentas, a necessidade de o jurista 

entender, pelo menos, o básico de como funciona um sistema de inteligência artificial, já que 

os algoritmos usados nesses programas são, basicamente, essas estruturas argumentativas. 

Algoritmo nada mais é que a sequência de passos que se deve seguir para se 

alcançar uma finalidade182. Muito similar ao "passo a passo" de uma receita de arroz, por 

exemplo. O que se deve ter em mente é: não existe apenas uma forma de fazer arroz. E mais: 

ainda que exista um passo a passo para realizar alguma atividade, é possível que ele não sirva 

para a solução do problema. 

Voltando ao Direito, não existe apenas uma resposta para uma decisão judicial e, 

principalmente, não existe apenas um caminho para encontrar uma resposta. A complexidade 

do Direito, principalmente no ponto da derrotabilidade, cujas primeiras referências em 

contexto jurídico são datadas, assim como os estudos de Toulmin, aproximadamente na 

década de 1950183, é uma dificuldade para a elaboração de modelos argumentativos e, 

consequentemente, sistemas de inteligência artificial para a solução de causas jurídicas. 

Os estudos da derrotabilidade são, hoje, um dos pontos mais intensos da discussão 

mundial de filosofia e teoria do Direito. Dada a essa agitação acadêmica184, existem variadas 

formas de se conceber a derrotabilidade no Direito185, base para a estruturação da enorme 

maioria desses padrões. Assim, da mesma maneira, como mencionado no início do trabalho, 

que as incertezas em outros campos do conhecimento humano dificultam a solução do 

problema das decisões judiciais no Direito, problemas no Direito, como este, dificultam a 

solução da formação de um sistema que tenha como finalidade a realização de um algoritmo 

para a solução do problema das decisões judiciais. 

Posto isto, o ideal é procurar uma ideia geral de derrotabilidade186 e iniciar a 

formação com um modelo genérico e, ao mesmo tempo, sólido, com uma base filosófica que 

permita a quem o domine observar modelos mais complexos com a devida autonomia para 

compreender, criticar, sugerir melhorias e avançar, juntamente com a tecnologia, na solução 

de um problema maior, evitando a distância entre as duas linhas de pesquisa, que devem ser 

                                                           
182 ROGERS JR, Hartley. Theory of Recursive Functions and Effective Computability. Cambridge: The MIT 
Press, 1987, p. 2. 
183 HART, Herbert L.A. Ascription of responsibility and rights. In: FLEW, A.(ed.). Logic and Language. Oxford: 
Blackwell, 1951, p. 152. Posteriormente em HART, Herbert L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Law 
Series, 1961. 
184 FERRER BELTRAN, Jordi; RATTI, Giovanni Battista. Defeasibility and Legality: A Survey. In: FERRER 
BELTRAN, Jordi; RATTI, Giovanni Battista (eds.). The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility. 
Oxford: Oxford University Press, 2012. 
185 STELMACH, Jerzy; BROZEK, Bartosz. Methods of Legal Reasoning. Dordrecht: Springer, 2006 , p. 51. 
186 Cf. PRAKKEN, Henry; SARTOR, Giovanni. The Three Faces of Defeasibility in the Law. Ratio Juris. v. 17. 
n. 1. mar. 2004, p. 118-139. 
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integradas, a fim de evitar situações como a do processo eletrônico que, até hoje, causa alguns 

contratempos na prática judicial, por ter alguns de seus modelos desenvolvidos sem a devida 

consulta aos usuários finais, profissionais da área jurídica. Com a ferramenta que representa o 

próprio raciocínio jurídico em forma de aplicativo, o problema pode ser ainda mais grave, 

pois possibilitaria uma solução externa para um problema que nem internamente pode se dizer 

pacificado ou, ao menos, encaminhado pelo Direito. 

Sendo assim, juntamente com o que fora exposto sobre a explicação do modelo, é 

conveniente e prudente optar por uma formação sólida, mas que consiga alcançar grande 

número de profissionais, permitindo-os o domínio de ferramentas importantes para, com 

autonomia, posicionar-se diante de propostas, sejam elas teóricas, práticas, biológicas ou 

artificiais, de solução para o problema da fundamentação das decisões judiciais. 
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5. HOW TOULMIN? UMA ANÁLISE DO PADRÃO ARGUMENTATIVO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O CASO DA CONSTITUCIONALIDADE DA 

PRISÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO 

 

Pode parecer ingênua uma análise que, nos dias de hoje, considere apenas a 

correção da decisão judicial emanada pelo Supremo Tribunal Federal, dentre tantos fatores 

existentes e relevantes para se compreender a corte e seu funcionamento187. Entretanto este é 

não apenas o objeto do trabalho, mas deve ser, apesar de inúmeros outros fatores que possam 

existir e influenciar em uma decisão judicial, indiscutivelmente o mais relevante sob a égide 

de uma Constituição que consagra o paradigma do Estado de Direito.  

Neste capítulo, aborda-se uma tese jurídica atual e polêmica: a possibilidade de 

cumprimento da pena após a decisão condenatória de segundo grau, antes do trânsito em 

julgado. Busca-se identificar, com base no modelo Toulmin, a qualidade da argumentação da 

corte, eventuais falhas e melhorias que podem surgir por meio do uso de um parâmetro 

normativo para controle da racionalidade das decisões judiciais, no caso, o modelo Toulmin 

de argumentação, nos moldes em que está exposto no trabalho. 

 

5.1 A evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: o cumprimento da 

pena após a decisão condenatória de segundo grau 

 

Sobre esta tese do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, mas após 

uma condenação em Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, pode-se dizer que a 

jurisprudência brasileira, como de costume, varia entre aceitar ou não a possibilidade da 

prisão após a decisão de segundo grau. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, consagra o chamado princípio da 

presunção da inocência, o garantismo penal e o sistema acusatório188. Isso não impediu que, 

em 1991, o Supremo Tribunal Federal julgasse, no habeas corpus 68.726189, no sentido de ser 

constitucional a execução provisória da pena privativa de liberdade determinada por acórdão 

que confirmou decisão de juiz singular. Este entendimento prevaleceu durante 

aproximadamente 15 anos, com fundamento principal na natureza extraordinária dos recursos 

restantes no procedimento processual penal. Argumentava-se, consequentemente, que em 

                                                           
187 FALCÃO, Joaquim. O Supremo. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro / FGV, 2015. 
188 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
189 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 68.726/SP. Relator: Min. Néri da Silveira. Tribunal 
Pleno. Data de julgamento: 28/06/1991. 
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virtude dos recursos especial e extraordinário não possuírem efeito suspensivo, não haveria 

que se falar em violação à presunção de inocência com a execução provisória da pena 

privativa de liberdade.  

Em 2007, porém, houve, ainda de maneira sutil, a primeira reviravolta 

jurisprudencial sobre o entendimento em questão. O Supremo Tribunal Federal passou a 

interpretar pela possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade antes do trânsito 

em julgado do processo, mas somente a título de prisão cautelar. Os fundamentos, desta vez, 

consideraram a Lei 7.210/84, a Lei de Execução Penal, juntamente com o art. 5º, LVII da 

Constituição. Outro ponto levantado foi a possibilidade da restrição do direito de defesa do 

réu, tendo em vista um desequilíbrio entre o poder punitivo do Estado, com o cumprimento 

provisório da pena, e o direito de ampla defesa do acusado, que deve ser considerado em 

todas as fases recursais190. 

Em 2009, por fim, o pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus 

de n° 84.078191, decidindo pela total incompatibilidade do cumprimento da pena privativa de 

liberdade antes do trânsito em julgado com o princípio da presunção de inocência, consagrado 

no art. 5º, LVII, CF/88. Repetindo a tomada da Lei de Execução Penal como razão da tese 

jurídica, o STF apartou a possibilidade de execução provisória da pena do cenário jurídico 

brasileiro, por considerar atentatório ao texto do art. 5º, LVII, da CF/88, que estabelece de 

maneira expressa, em conjunto ao princípio da presunção de inocência, o marco do trânsito 

em julgado. 

Ademais, é importante destacar que a orientação da Suprema Corte culminou em 

uma alteração legislativa. Alguns anos depois, o Congresso Nacional alterou, por meio da Lei 

nº 12.403/2011, o Código de Processo Penal. Dentre as mudanças, importante destacar uma: a 

alteração do art. 283 do CPP, que anteriormente determinava que "a prisão poderá ser 

efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à 

inviolabilidade do domicílio", passando a dizer que:  

 

“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” 
 

                                                           
190 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.550/SP. Rel. Min. Eros Grau. Segunda Turma. 
Data de julgamento: 27/03/2007. 
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.078/MG. Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Data de julgamento: 05/02/2009. 
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Com efeito, essa alteração permitiu uma certa estabilidade na jurisprudência do 

STF, com confirmações da impossibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, 

ressalvadas as exceções legais do art. 283, CPP, em nome do princípio da presunção de 

inocência. 

Este entendimento, contudo, durou apenas mais alguns anos de maneira pacífica, 

sendo novamente alterado em 2016, por meio do julgamento do Habeas Corpus nº 126.292, 

no qual a maioria da Corte decidiu pela denegação da ordem e promoveu mais uma 

reviravolta jurisprudencial no tema. 

 

5.2 O julgamento do habeas corpus 126.292 e a nova reviravolta jurisprudencial 

 

Em 2016, o acórdão proferido no habeas corpus nº 126.292192, o STF, mais uma 

vez, mudou o entendimento, por maioria dos votos, acerca da possibilidade de cumprimento 

da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado, restaurando o entendimento que 

fora dominante às décadas de 1990 e 2000, denegando a ordem, por 7 votos a 4193. 

Acompanhando a relatoria do então Ministro Teori Zavascki, a Corte deliberou 

que, naquele caso, seria revisto o precedente, retornando a decidir pela constitucionalidade da 

prisão após o julgamento de segundo grau, pendentes recursos na via extraordinária, mesmo 

após a edição da Lei 12.043/11, não violando, portanto, o princípio constitucional da 

presunção de inocência. 

O remédio constitucional em tela foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, 

em virtude de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, além de negar 

provimento ao recurso da defesa, determinou, após o julgamento da apelação, o início da 

execução da pena privativa de liberdade. 

Exaurida a apreciação de matéria probatória nas vias ordinárias, iniciou o Ministro 

relator Teori Zavascki, é devida a fixação da responsabilidade criminal do acusado, haja vista 

os recursos de natureza extraordinária, conforme o entendimento da doutrina processual, não 

possuem nem efeito devolutivo amplo, o que impede a rediscussão acerca das questões fático-

probatória, nem, em regra, efeito suspensivo, não tendo o condão para evitar a decisão que 

determinou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Continuou o Ministro 

relator a falar da preclusão da matéria fática, tendo em vista que os recursos cabíveis para as 

                                                           
192 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126.292/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. Tribunal 
Pleno. Data de julgamento: 17/02/2016. 
193 Vencidos os ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. 
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instâncias de STF e STJ possuem seu espectro de cognição restrito à matéria exclusivamente 

de direito.  

Com isso, a confirmação, em sede de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 

Federal, de decisão condenatória, uma vez fundada em provas e fatos incapazes de serem 

alterados na via extraordinária, permite concluir pela relativização ou, até, a inversão, no caso 

concreto, do princípio da presunção de inocência. Ao relator lhe pareceu, portanto, 

inteiramente justificável a negativa de efeito suspensivo aos recursos extraordinários, usando 

como razões o disposto nos arts. 637 do Código de Processo Penal194 e 27, parágrafo 2º, da 

Lei 8.038/1990195. 

Finalmente, abordou o relator em seu voto que, mesmo antes do julgamento de 

recursos de natureza extraordinária, não há que se falar em violação ao núcleo fundamental do 

princípio da presunção de inocência, ou não culpabilidade, com o início da execução penal, 

uma vez que o acusado, durante todo o curso do procedimento criminal, fora tratado como 

inocente, teve seus direitos e garantias constitucionais respeitados, assim como as regras de 

ônus probatório estabelecidas pelo modelo acusatório de processo penal vigente hoje no 

Brasil. 

Com esses argumentos, votou o Ministro Teori Zavascki pela restauração do 

entendimento consolidado durante aproximadamente 20 anos na Suprema Corte, no sentido 

de julgar constitucional a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 

grau de apelação, ainda que pendente recurso especial ou extraordinário, ou seja, antes do 

trânsito em julgado. 

Eis, em síntese, os argumentos usados pelo plenário Supremo Tribunal Federal 

para a fundamentação da decisão do habeas corpus que determinou, causando forte impacto 

na prática forense criminal e na aplicação da lei penal e processual penal, a possibilidade da 

pena privativa de liberdade com fundamento, exclusivamente, na confirmação, em segunda 

instância, da decisão condenatória. Ponderando, diante da impossibilidade de reexame da 

matéria fático-probatória no julgamento de recursos da via extraordinária e da, em regra, não 

existência de efeito suspensivo, a Corte decidiu que não há razão para evitar a execução da 

pena privativa de liberdade, autorizando uma mitigação na presunção de inocência, qual seja 

                                                           
194 "O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do 
traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença". 
195 Esse dispositivo legal hoje encontra-se revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que, no instante do 
julgamento, ainda estava em período de vacatio legis. O conteúdo, contudo, permanece o mesmo, agora disposto 
nos arts. 1029 e seguintes do CPC/15. 
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uma gradação progressiva em virtude de proferidas duas decisões condenatórias na via 

ordinária. 

Mesmo com a disposição constitucional da presunção de inocência defendendo a 

liberdade do acusado, é necessário considerar a existência de princípios outros na solução do 

caso concreto e na formação da ratio decidendi. Foi assim que o Supremo entendeu pela 

possibilidade do cumprimento provisório da pena privativa de liberdade após decisão em 

segunda instância, privilegiando a efetividade do sistema e um anseio popular no combate à 

impunidade. 

Mudado, novamente, o posicionamento da corte acerca da questão, pela 

possibilidade da execução da pena depois da confirmação da decisão condenatória em sede 

de apelação, é importante seguir o trabalho com a exposição do caso originado pela polêmica 

ensejada pela novo precedente, tendo em vista identificar quais fundamentos foram trazidos 

com o intuito de realizar o dever de motivação das decisões judiciais.  

 

5.3 As Ações Diretas de Constitucionalidade 43 e 44: o julgamento da medida cautelar 

 

Em discordância da decisão do Supremo no habeas corpus nº 126.292, o Partido 

Ecológico Nacional (PEN) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

prontamente, ajuizaram na Suprema Corte duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade, 

com pedido de liminar, com o intento de confirmar a pertinência da nova redação do artigo 

283 do Código de Processo Penal, inserido pela reforma da Lei nº 12.403/2011, à ordem 

jurídica constitucional. 

Os pedidos de medida cautelar desse processo já foram julgados, confirmando a 

tese vencedora do habeas corpus que ensejou toda essa polêmica. Além das medidas 

cautelares das ADC, também em 2016, o Supremo continuou a reforçar o novo entendimento 

em suas decisões, reafirmando que é possível a execução provisória da pena privativa de 

liberdade depois de acórdão que confirma condenação penal em sede das vias ordinárias, 

mesmo havendo recursos extraordinários e especiais pendentes196.  

Neste tópico, serão apresentados os argumentos das partes e seus procuradores 

que fundamentam os pedidos de ambos os processos, que acabaram apensados, pela 

                                                           
196 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246. Rel. Min. Teori 
Zavascki. Plenário Virtual. Data de julgamento: 11/11/2016. Data de publicação: DJE 25/11/2016. 
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proximidade da matéria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 Código de 

Processo Penal, visto que está em perfeita harmonia com a Constituição197. 

Iniciam a peça com a demonstração da legitimidade para propor a ação, que 

consideram pertinente ao momento social por qual passa o Brasil, levantando a existência 

controvérsia constitucional relevante acerca da interpretação do preceito fundamental 

constante no art. 5º da Carta Federal, restaurada após o julgamento do habeas corpus nº 

126.292, que alterou um entendimento até então dominante e tido como garantista e mais 

consentâneo com a Lei Maior por um que agride a Constituição, que vislumbra a 

possibilidade de execução provisória de acórdão condenatório em grau de apelação. Por não 

possuir a decisão do processo de efeitos vinculantes, mas já ter alcançado muita repercussão 

nas demais instâncias do Poder Judiciário, pedem os legitimados um provimento jurisdicional 

que confira maior segurança jurídica ao tema, já que o precedente foi recebido com certa 

surpresa pela comunidade jurídica atuante, por ter, de algum modo, não observado a tendência 

da democratização do processo, por meio de debate prévio com eventuais interessados. 

Os autores alegam que o conteúdo disposto no artigo 283 do Código de Processo 

Penal é o fechamento sistemático da abrangência do princípio da presunção de inocência, o 

qual identifica seu verdadeiro e ideal espectro de aplicação, conforme já decidiu o Supremo, 

pouco tempo atrás198. O legislador, em recente reforma, restringiu no âmbito infralegal a 

interpretação do princípio da não culpabilidade, como desdobramento da garantia 

fundamental veiculada pelo art. 5º, LVII, CF. Não apenas se trata de norma em consonância 

com a Constituição, como é quase réplica do dispositivo constitucional. Interpretar de maneira 

oposta é, além de agredir o artigo 5º, LVII da Carta Magna, intervir de maneira desarmônica 

nas funções do Legislativo. Não apenas o Judiciário, mas recente foi a atuação do Poder 

Legislativo em clarificar que só há possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado nas 

hipóteses do art. 283, dentre as quais não está listada um eventual cumprimento provisório da 

pena privativa de liberdade. Sendo assim, não cabe ao Judiciário criar, sobretudo em matéria 

criminal, hipótese de prisão não prevista em lei. 

Lembrando a manifestação da Suprema Corte acerca do estado de coisas 

inconstitucional199, afirma que a consolidação do entendimento emanado no habeas corpus nº 

                                                           
197 As referências agora dirão respeito a BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade 43 e 44. Relator: Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Data de julgamento: 05/10/2016. 
Data de publicação: DJE 11/10/2016. 
198

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.078/MG. Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. 
Data de julgamento: 05/02/2009. 
199 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347. Rel. Min. 
Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Data de julgamento: 09/09/2015. 
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126.292 deixará ainda pior a condição carcerária brasileira, constituindo mais um motivo para 

que o conteúdo do art. 283 seja declarado constitucional, pelo menos durante a vigência desse 

estado de coisas inconstitucional que atinge o sistema penitenciário brasileiro.  

Dentre os pedidos, apenas a liminar já foi objeto de julgamento do processo em 

comento, a qual foi negada, confirmando a decisão do habeas corpus nº 126.292 e a 

possibilidade de execuções provisórias de pena privativa de liberdade antes do trânsito em 

julgado. Além deste, postulou-se, de maneira principal a declaração de constitucionalidade do 

artigo 283 do Código de Processo Penal e, caso permaneça o entendimento da 

constitucionalidade da prisão, a modulação dos efeitos, tendo em vista a irretroatividade da lei 

penal. Sucessivamente, foi pedido que, ainda mesmo sem o trânsito em julgado, a execução 

provisória da pena fosse possível apenas após percorrida a instância do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Como fundamento principal, afirmam ser constitucional o dispositivo pelo 

simples fato de reproduzir o texto constitucional, mais especificamente os incisos LVII e LXI 

do art. 5º e que a única interpretação conforme a Constituição que se pode esperar para a 

leitura de um artigo que é o próprio espelho dela é a interpretação literal dele. Ainda afirmam 

os postulantes que, ainda que existam, não é caso que se enquadre em alguma das hipóteses 

em que o juiz está autorizado a deixar de aplicar uma lei. 

Finalmente, para complementar a argumentação das partes autoras, existem no 

processo uma gama de amici curiae. Dentre eles, além da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, mencionada nos votos do processo, merece destaque a manifestação do IBCCRIM, 

na qual consta minucioso estudo quantitativo realizado pela Fundação Getúlio Vargas sobre a 

realidade em números de processos criminais no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de demonstrar a incorreção da visão da Suprema 

Corte quanto ao impacto das decisões no sistema penal200. 

 

5.3.1 O voto vencido: os argumentos sobre a inconstitucionalidade cumprimento da pena 

antes do trânsito em julgado 

 

Reconhecidas a legitimidade dos postulantes e a relevante controvérsia jurídica do 

assunto, inicia o Ministro Marco Aurélio, relator das ADCs, afirmando que não há margem 

para dúvidas quanto a interpretação do preceito constitucional da não culpabilidade, já que 

                                                           
200 Peça subscrita por Thiago Bottino do Amaral.  
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não há espaço, diante da clareza, para controvérsias acerca do sentido. Prontamente aduziu 

que "o preceito ... não permite interpretações", citando a máxima "in claris cessat 

interpretatio", com receio de "se reescrever a norma jurídica" (sic), e, consequentemente, o 

preceito da presunção de inocência garantido constitucionalmente. Alertou para o chamado 

efeito backlash
201 e para os perigos do ativismo, ao extrapolar os limites do Poder Judiciário.  

A Constituição é clara ao tratar a prisão antes do trânsito em julgado como 

situação excepcional, havendo casos em que, contudo, ela é possível. Essas são as hipóteses 

reproduzidas do Código de Processo Penal: prisão preventiva, prisão temporária e prisão em 

flagrante. É regra, portanto, aguardar o trânsito em julgado. Os casos excepcionais são 

taxativos. Continua o Ministro, espantado, ao mencionar a necessidade de se declarar a 

constitucionalidade de dispositivo que espelha o preceito constitucional, que, inclusive, data 

de 2011, em que o Poder Legislativo objetivou não apenas reforçar a garantia constitucional 

no âmbito do Processo Penal, mas fazê-lo em consonância com a então jurisprudência do 

Supremo. Com isso, critica o relator a postura da Corte em se afastar, por meio da mudança 

de entendimento, dos desígnios constitucionais, atropelando determinação legislativa que vai 

ao encontro da garantia preconizada no art. 5º da CF.  

Diz serem descabidos, por se tratar de um princípio unívoco, o manejo de 

argumentos metajurídicos com o intuito de desconstituir a garantia constitucional, 

relembrando passagem de seu voto no julgamento do habeas corpus que ensejou toda a 

polêmica. Reafirmou que não há espaço para interpretações diversas que não a literalidade do 

princípio da não culpabilidade e que o Judiciário deve se ater a seus limites funcionais 

definidos pela Constituição. Reiterar o entendimento acerca da constitucionalidade da prisão 

antes do trânsito em julgado seria, na visão do Ministro Marco Aurélio, um ato que extrapola 

em demasia a competência do Supremo, haja vista que nem mesmo por emenda constitucional 

seria possível que tal medida fosse tomada pelo Poder Legislativo, por se tratar de uma 

garantia fundamental, uma cláusula pétrea.  

Além de exceder os limites, a opção pela possibilidade da execução provisória da 

pena privativa de liberdade com base em decisão condenatória de segundo grau pode causar 

um aumento exponencial de processos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal 

de Justiça, principalmente de habeas corpus, e consequentemente numa banalização de um 

remédio constitucional, dada a grande enxurrada de processos que surgiriam nos tribunais 

                                                           
201 Efeito este que nada mais é que uma reação, normalmente conservadora, a decisões sobre temas polêmicos. 
Cf. POST, Robert; SIEGEL, Reva. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash. Harvard Civil 
Rights-Civil Liberties Law Review, nº. 42, p. 373, 2007. Vale ressaltar que este trabalho também foi citado no 
voto do Ministro Luiz Fux, mas num perspectiva completamente diferente sobre as proporções do efeito. 
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superiores. Destaca que uma das características da provisoriedade da execução é ela poder ser 

desfeita, com o recebimento do recurso no efeito suspensivo, permitindo ao acusado o retorno 

à sua liberdade a partir da reforma da decisão. Com isso, questionou o Ministro como ficaria o 

retorno do preso à liberdade, por meio da alteração do decisum, acreditando que, mesmo com 

a modificação da decisão condenatória, ele não seria solto. 

Não reconhece o Ministro que se possa fazer uma distinção entre "inocente" e 

"não culpado", acreditando serem apenas caso de sinonímia e que interpretações no sentido 

oposto negariam toda a evolução do constitucionalismo do século XX e o próprio Estado 

Democrático de Direito. 

Continua o relator, afirma que o princípio da presunção de inocência é garantia 

diretamente vinculada, pela Constituição, ao trânsito em julgado. Não há o que se questionar 

acerca da compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal com a supremacia 

constitucional, já que nele está contido o próprio preceito constitucional, uma reprodução fiel 

de uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada, em seu núcleo essencial, nem mesmo pelo 

poder constituinte derivado reformador, devendo ser a preclusão maior, com justo motivo, diz 

o Ministro, o marco garantia para a privação de liberdade, diante da sempre possível chance 

de mudança no veredito nas instâncias superiores. 

Ademais, acrescenta o Ministro Marco Aurélio Mello tópicos sublinhados no 

julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, para destacar o 

grava problema de superlotação carcerária e constantes violações dos direitos humanos, 

causando um estado de coisas inconstitucional. Um exagerado número de presos provisórios 

demonstram uma falha no sistema, o que fora reconhecido, alega o relato, pela Corte no 

julgado destacado, em que o mau uso das medidas cautelares no processo penal, pautadas pela 

lógica prática de prender antes e investigar depois, acarretam o desrespeito ao princípio da 

presunção de inocência. Essa manifestação da Suprema Corte foi importante para reafirmar a 

razão de ser do trânsito em julgado como marco, pois verificado um cenário de profundo 

desrespeito ao princípio da não culpabilidade devido, não apenas em penas de caráter cautelar, 

mas também, e principalmente, em se tratando de execução provisória da constrição de 

liberdade. 

Argumenta que o artigo 283 do Código de Processo Penal está em perfeita 

sintonia com a Constituição Federal, tendo como parâmetro não apenas o preceito da não 

culpabilidade, disposto no inciso LVII do art. 5º, mas também os preceitos veiculados pelos 

incisos LXI e LXVI, todos do mesmo artigo. Aliado a recente reforma promovida pelo 

legislativo no Código de Processo Penal, tem-se que o microssistema elaborado em torno das 
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medidas cautelares é harmônico com a Carta Federal, por se tratar de verdadeiro 

desdobramento de direitos fundamentais. 

Critica o frequente estreitamento do acesso à Suprema Corte, o que se vem 

fazendo sem observância às normas constitucionais, deixando de lado sua função 

constitucionalmente atribuída de proteção ao Estado Democrático de Direito e permitindo às 

instâncias inferiores grandes poderes na condução de processos, sobretudo no âmbito da 

justiça criminal, onde a grande maioria dos casos concretos acaba por ter repercussão direta 

na aplicação de normas constitucionais.   

Diante disso, ressalta a importância de se adotar uma postura firme na decisão 

acerca da inconstitucionalidade da custódia antes da preclusão maior da decisão condenatória, 

já que não há cabimento extrapolar os limites constitucionais, bem como os 

infraconstitucionais que lhes ele dão contornos, no sentido de antecipar a culpa para antes do 

marco expressamente previsto no texto constitucional e do diploma adjetivo penal, que é o 

trânsito em julgado.  

Ainda, o relator analisa a opção trazida pelas partes em pedido subsidiário pela 

possibilidade de se aplicar, por analogia, o disposto no artigo 319 do Código de Processo 

Penal, relativo a medidas alternativas à prisão como substitutivo da execução da pena 

privativa de liberdade antes do trânsito em julgado. Diz ser, além da interpretação defendida 

ao longo do voto, uma situação que estaria alinhada ao art. 5º, inciso LVII, da Lei Maior, já 

que, com a impossibilidade constitucional de se prender alguém antes da preclusão máxima, o 

ordenamento previu outras providências cautelares para assegurar a efetividade da persecução 

criminal. Alega que a existência deste pedido sucessivo reforça a necessidade de se entender 

pela inconstitucionalidade da execução provisória no processo criminal, ante a variadas 

possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico de se agir em relação a esse problema, 

constituindo a prisão antes da preclusão máxima uma excepcionalidade vinculada ao 

preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da 

prisão preventiva.  

O Ministro Marco Aurélio Mello destaca alguns argumentos vencedores usados 

na fundamentação do habeas corpus nº 126.292, entre os quais a alegação acerca do 

baixíssimo índice de provimento de recursos em via extraordinária a fim de reformar as 

decisões penais condenatórias emanadas nas instâncias ordinárias e que a impossibilidade de 

rediscussão de matéria fático-probatória condenação seriam razão suficiente para se afastar a 

garantia constitucional da presunção de inocência. Caracterizou estes argumentos como 
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metajurídicos e alegou não serem capazes de o convencer a votar em desconformidade com o 

texto constitucional.  

Apresentou, contudo, mais alguns dados empíricos, os quais considerou 

normalmente retóricos, como os coletados pelo relatório estatístico do Superior Tribunal de 

Justiça, no qual observa um alto grau de sucesso da defesa em reverter sentenças penais 

condenatórias, que se situam, no lapso de 2008 a 2015, numa faixa entre 30% e 50%. Além 

desses, mencionou expressamente os dados trazidos pela Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, amicus curiae no processo das ADCs, que alegavam êxito de 54% de seus recursos 

especiais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com alguns meses de até 65% de 

sucesso, ainda que parcial, assim como uma taxa de aproximadamente 50%, entre 2015 e 

2016, no que tange ao julgamento de habeas corpus. 

Destacou o papel, não só do Supremo, mas também do Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento de processos da sua competência, não devendo ser preso um acusado 

que não tenha tido o direito de ter seu recurso apreciado pelos guardiões da Constituição e da 

legislação federal, respectivamente. Dentre outros motivos, alegou a função conferida pela 

Carta da República por ambos os tribunais e o seu papel institucional de uniformizar o direito 

pátrio, impedindo que a aplicação deste se dê de maneira aleatória a depender do 

entendimento do tribunal regional competente para julgar as vias ordinárias. 

Por fim, votou pelo provimento da medida liminar, no sentido de determinar a 

suspensão das execuções provisória de penas privativas de liberdade ainda não confirmadas 

por decisão transitada em julgado, bem como a liberação dos presos encontrados presos por 

força de decisão de segundo grau, ressalvados os que ali estivessem por motivo de prisão 

preventiva. Continuou o relator, de maneira até mais ampla do que requerido na inicial, ao 

conceder também a possibilidade de, uma vez admitida a possibilidade de mitigação da 

presunção de inocência veiculada pela da Lei Maior, em seu art. 5º, inciso LVII, mesmo antes 

do trânsito em julgado, apenas executar provisoriamente a pena privativa de liberdade após o 

julgamento do recurso especial. 

A Ministra Rosa Weber, de maneira sucinta, acredita na importância de conciliar 

dois fatores igualmente importantes: a conformação da interpretação constitucional acerca do 

fenômeno da temporalidade e o contexto dinâmico ao qual ela deve se relacionar e a 

segurança jurídica, devendo haver prudência para modificar entendimentos sobre temas 

delicados. Com isto em vista, votou pela permanência do entendimento anteriormente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da prisão antes do trânsito em 

julgado, considerando a existências de problemas práticos na decisão, mas optando por não 
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ser a brusca mudança, mais uma vez, na interpretação do preceito constitucional o melhor 

jeito para resolver problemas relativos ao sistema penal. 

Também voto vencido, o Ministro Celso de Mello, em uma linha argumentativa a 

ressaltar o regime democrático e as garantias fundamentais, defendeu que decidir pela 

constitucionalidade da execução da pena após a confirmação da decisão condenatória pelo 

juízo de segundo grau constituiria uma intervenção indevida e não autorizada pela 

Constituição aos direitos fundamentais do cidadão. 

Seu voto pela inconstitucionalidade da prisão ressaltou a salvaguarda da 

presunção de inocência no art. 5º da Constituição, direito fundamental de qualquer pessoa, 

não interessando a gravidade ou hediondez do delito cometido. Deve-se, sob a perspectiva da 

liberdade, dar preferência a uma hermenêutica eminentemente "emancipatória" dos direitos da 

pessoa humana, devendo, pois, sobressair a opção de sempre ser considerada inocente para 

um ou outro efeito, mas para todos e qualquer efeito até o momento do trânsito em julgado da 

condenação criminal, dado ao caráter insuperável da disposição da presunção de não 

culpabilidade penal contra violações não autorizadas pela Constituição frente a direitos 

fundamentais consagrados sob a forma de cláusulas pétreas. É muito clara a Carta Magna ao 

estabelecer limites que não podem ser ultrapassados pelo Estado na atividade persecutória 

criminal, impondo, inclusive, ela mesma o marco do trânsito em julgado para se atribuir 

definitivamente culpa ao acusado. 

Mesmo não considerando o argumento fundado no preceito constitucional, 

conclui o Ministro Celso de Mello, é imperioso concluir pela impossibilidade de execução da 

sentença criminal antes do trânsito em julgado, já que o ordenamento jurídico preconiza, por 

meio da Lei de Execuções Penais202, a inafastabilidade do requisito de legitimidade da decisão 

condenatória, que é a necessidade do trânsito em julgado, para se dar início à execução penal. 

Para concluir o repasse dos votos vencidos, o Ministro Ricardo Lewandowski foi 

breve, manifestando-se pela inconstitucionalidade do cumprimento de pena posterior à 

decisão de segunda instância. Pedindo vênia aos colegas, manteve sua posição para preservar 

a jurisprudência até então dominante no sentido de valorizar o princípio da não culpabilidade, 

por estar "estampado, com todas as letras, no art. 5º, inciso LVII, da nossa Constituição 

Federal", relembrando a sua manifestação na ADPF 347 acerca do estado de coisas 

inconstitucional que assola o sistema penitenciário brasileiro. 

                                                           
202 Art. 105 c/c art. 106, III da LEP. 
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Assim conclui-se, dando ênfase ao voto do relator, a exposição da linha 

argumentativa usada para defender a inconstitucionalidade da execução provisória de penas 

privativas de liberdade antes do trânsito em julgado203. Feito isto, passa-se, doravante à 

exposição dos argumentos usados para defender o entendimento oposto.  

 

5.3.2 O voto vencedor: os argumentos sobre a constitucionalidade ao cumprimento da pena 

antes do trânsito em julgado 

 

O Ministro Luis Roberto Barroso guiou a linha argumentativa tida por vencedora 

no julgamento da medida cautelar das ADCs 43 e 44. Importante aqui ressaltar um 

comportamento diferente do Ministro Barroso, que expôs detidamente seu posicionamento 

com a apresentação de elementos empíricos para a estrutura de seu veredito. De maneira 

geral, procurou em sua manifestação demonstrar as desvantagens da manutenção do 

entendimento acerca da inconstitucionalidade da cumprimento da pena privativa de liberdade 

antes do trânsito em julgado, bem como vantagens de se entender, doravante, pela 

constitucionalidade da execução provisória da pena.  

Iniciou o Ministro Barroso, por meio de exemplos de como o sistema é falho,  

uma contextualização do caso, enumerando consequências negativas para o sistema judicial 

criminal produzidas por uma interpretação pela impossibilidade de execução da pena antes do 

trânsito em julgado. A primeira delas seria, prontamente, o problema do grande número de 

recursos protelatórios, que movimentam a máquina do Poder Judiciário, gastando seus 

recursos e acumulando processos apenas para postergar o próprio cumprimento da pena, sem 

um real desígnio de se fazer justiça ou garantir direitos ao réu.  

Em verdade, continuou o Ministro, há um número irrisório de recursos 

extraordinários com decisão favorável ao réu, equivalendo a apenas 1,5% aproximadamente. 

Há uma estatística ainda mais marcante no voto: entre 2009 e abril de 2016, houve 

aproximadamente 25mil julgamentos de mérito em matéria criminal no Supremo Tribunal 

Federal, entre recursos extraordinários e agravos, dentre os quais menos de 0,1% são relativos 

a decisões que julgaram improcedente a ação, ou seja, não chegou a 30 o número de 

absolvições na Suprema Corte em 8 anos. 

O segundo ponto trazido pelo Ministro Barroso diz respeito à seletividade do 

sistema penal brasileiro. A esmagadora maioria de réus com chances de aguardar o 

                                                           
203 Neste tópico optou-se por omitir o voto do Ministro Dias Toffoli, que mudou o entendimento entre um e 
outro processo, fato que enseja uma análise autônoma e comparativa entre as duas manifestações do magistrado. 
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julgamento de recursos em liberdade é de condição social privilegiada, consequentemente, 

com capacidade financeira para custear advogados de alto nível que, eventualmente, 

conseguirão arcar com os custos de se levar um processo até as cortes superiores. A situação 

dos réus mais pobres, por outro lado, é mais difícil, pois não tem condições para bancar um 

processo até o STJ ou STF. Nem mesmo a Defensoria Pública, quando patrocina a causa, tem, 

via de regra, a estrutura ideal para ir tão adiante numa causa.  

Mais um ponto negativo abordado por Barroso é o descrédito, perante a 

sociedade, que o entendimento da inconstitucionalidade da prisão após o julgamento de 

segundo grau causou para a Justiça criminal, já que a espera pelo trânsito em julgado em 

recursos especiais e extraordinários, para, só então, começar a execução da pena, gera várias 

situações, se não da própria prescrição da pretensão punitiva do Estado, de grande dilação 

temporal entre a data da prática delituosa e a aplicação da pena, e, por conseguinte, causa uma 

sensação de impunidade muito grande, desmoralizando a Justiça. Criticou a confusão que se 

faz com a ideia de garantismo e o papel exercido pelo próprio direito penal na sociedade 

brasileira. Afirmou que, diante de contextos autoritários, faz todo o sentido se preocupar com 

as formas com as quais se dá a repressão estatal; mas que isso não pode se sobrepor às 

finalidades próprias da existência de um direito penal para determinado grupo de pessoas.    

Sobre este problema, o Ministro Luis Roberto Barroso ressaltou a repercussão 

benéfica que a reviravolta jurisprudencial do Supremo poderia trazer acerca do problema da 

impunidade. É da intuição humana, disserta ele, pensar que, havendo um crime e, mesmo com 

sucessivas condenações em instâncias diferentes, não há efetivamente a punição ou, quando 

há, só acontece depois de muito tempo, a Justiça não funciona. Todos passam a desacreditar 

no sistema penal, considerá-lo falido. A sociedade, de uma maneira geral, por não conceber o 

cometimento de crimes, fica desgostosa diante da situação da Justiça penal; já os condenados, 

réus, indiciados e demais pessoas que se imaginam cometendo crimes passam a considerar 

que não existe impedimento nem reprovação para a realização de condutas delituosas, o que 

acaba por estimular a prática de crimes, já que é muito provável que o ato saia impune e a 

prevenção do direito penal malograda.  

Continuou o Ministro Barroso alegando que, diferentemente do que se pode 

apreender pela interpretação literal do art. 5º, LVII da Constituição, o princípio da presunção 

de inocência não proíbe o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado do processo 

penal. O requisito para se decretar a prisão no processo penal brasileiro não é, para Barroso, 

com enorme respeito pela instância ordinária, o esgotamento de toda e qualquer via recursal 
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contra a decisão condenatória, mas sim uma ordem fundamentada da autoridade judiciária 

competente, pressuposto este que é inteiramente existente com a decisão de segunda instância. 

Ademais, ainda tratando sobre a seletividade do sistema penal, diz que o 

entendimento, na visão do Ministro, da constitucionalidade da execução provisória da pena 

possibilita a redução dessa seletividade, já que apenas os mais endinheirados conseguem os 

benefícios propiciados pela interposição de um recurso nas vias extraordinárias. 

Diferentemente, a superpopulação carcerária do Brasil não possui nem mesmo a condenação 

em primeiro grau, estando presa preventivamente. Uma mudança de posicionamento do 

Supremo sobre a possibilidade de cumprimento provisório da pena privativa de liberdade 

poderá ter repercussão positiva sobre a quantidade de presos temporários, haja vista que um 

sistema mais eficiente dará ao juiz um contexto diferente para avaliar a necessidade da prisão 

temporária, possibilitando que um número maior de presos responda em liberdade, originando 

um efeito de igualdade sobre o sistema punitivo. 

Critica o Ministro Barroso a interpretação que proíbe a prisão com base na 

condenação em segundo grau, alegando que esta não proteção a contento os bens jurídicos 

dignos de tutela do direito penal, normalmente, por este ser considerada a última ratio, tidos 

como muito relevantes para a sociedade, como a vida, a segurança e a integridade física e 

moral das pessoas. Defende que o grande lapso entre os fatos e o cumprimento da pena 

atrapalha a efetividade do direito penal em prevenir os crimes e servir como uma garantia 

desses bens jurídicos à sociedade. Destarte, ainda que seja possível uma interpretação literal 

do art. 283 do Código de Processo Penal, em que se limita a constrição antes do trânsito em 

julgado a hipóteses restritas, esta não deve ser acolhida, pois há uma necessidade de se 

interpretar o preceito de maneira uniforme com a "exigência constitucional de efetividade e 

credibilidade do sistema de justiça criminal". 

Ainda, reconhecer a legalidade da prisão após a confirmação da condenação pela 

decisão de segundo grau não agride o princípio da reserva legal, visto que o Supremo não está 

criando uma nova forma prisão não prevista em lei, mas sim uma prisão que tem sua 

existência concluída pela leitura do art. 637 do Código de Processo Penal204, que permite, em 

uma interpretação sistemática, entender pela possibilidade dessa prisão na pendência de 

julgamento do recurso extraordinário, já que este não possui efeito suspensivo, o que não 

obsta, portanto, o início da execução penal. 

                                                           
204 "O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do 
traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença". 
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Além deste argumento, contemplou no voto que é possível interpretar a 

possibilidade da prisão antes do trânsito em julgado do próprio art. 283, quando este autoriza 

a prisão preventiva no curso do processo. Defende o Ministro que, terminada a via ordinária, 

o cumprimento da pena passaria a constituir uma exigência de ordem pública, conforme o art. 

312 do Código de Processo Penal205, tornando-a, então, necessária para "assegurar a 

credibilidade do Poder Judiciário e do sistema penal". Noutras palavras, o Ministro Barroso 

argumenta que a confirmação da decisão condenatória em segunda instância é suficiente, por 

si só, para ensejar uma prisão preventiva, dispensando, assim, a "motivação específica pelo 

magistrado da necessidade de "garantia da ordem pública" e do não cabimento de medidas 

cautelares alternativas". 

Enfrentando os pedidos subsidiários, entendeu o Ministro Barroso que não haveria 

motivo de excepcionar do espectro de abrangência da decisão judicial ora proferida o Superior 

Tribunal de Justiça, já que, não obstante tenha funções distintas das exercidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, incluindo aí sua competência criminal, é comum entre as duas instâncias a 

natureza extraordinária, não havendo direito a um triplo, ou até quádruplo grau de jurisdição. 

Quanto à modulação dos efeitos temporais, outro pedido feito de forma sucessiva, considerou 

não ser cabível tal pretensão, haja vista o entendimento da Suprema Corte no habeas corpus 

nº 126.292 trata-se de uma alteração em âmbito jurisprudencial que não "gera qualquer 

prejuízo à segurança jurídica, à boa-fé ou à confiança dos réus". Além disso, trata o 

precedente de matéria processual penal exclusivamente, não constituindo hipótese de criação 

de novo crime ou sanção penal, podendo, pois, ser aplicada imediatamente. 

Concluiu por dar uma interpretação conforme a Constituição ao art. 283 do 

Código de Processo Penal, conforme as alterações feitas pela Lei nº 12.403/2011, para que 

esteja excluída a possibilidade de interpretação do texto do dispositivo em exame no sentido 

de obstar a execução provisória da pena depois da decisão condenatória de segundo grau e 

antes do trânsito em julgado, firmando assim a seguinte tese jurídica:  

 

"É legítima a execução provisória da pena após a decisão condenatória de segundo 
grau e antes do trânsito em julgado, para garantir a efetividade do direito penal e dos 
bens jurídicos constitucionais por ele tutelados, devendo-se conferir interpretação 
conforme a Constituição ao artigo 283 do Código de Processo Penal, para excluir 
interpretação diversa". 

 

                                                           
205 "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria". 
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No mesmo sentido foi a manifestação do Ministro Edson Fachin. Acompanhando 

o voto, reiterou que o debate da matéria fática estabelecida nas instâncias ordinárias não é da 

competência do Supremo, sendo soberana a apreciação feita pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo acerca da valoração das provas e a interpretação do conteúdo para determinar a verdade 

dos fatos. 

Também abordou o Ministro Fachin a necessidade de uma interpretação 

sistemática da Constituição, entendendo pela possibilidade de prisão anterior ao trânsito em 

julgado. Defendeu que a compreensão do princípio da presunção de não culpabilidade, 

insculpido no art. 5º, LVII da Constituição206, precisa estar em harmonia com as demais 

normas constitucionais, impondo ao intérprete a visão uniforme da Lei Maior, ou seja, 

observar o sistema constitucional como um todo. Dentre estas demais normas, foi citado o 

direito fundamental à razoável duração do processo, disposto no art. 5º, LXXVIII, CF, como 

exemplo de colisão de direitos fundamentais que vão um de encontro ao outro neste caso 

concreto.  

Para o Ministro, não é a finalidade do princípio da presunção de inocência ter um 

tal alcance que exigiria, para a eficácia da sanção criminal, já manifestada em instâncias 

ordinárias, também o pronunciamento de Tribunais Superiores, na condição de terceira ou 

quarta instância. Entender o contrário, continua Fachin, considerando que a presunção de 

inocência não é abalada nem mesmo com a confirmação em segundo grau de uma condenação 

do juízo monocrático, é acreditar que a Constituição instituiu uma verdadeira desconfiança 

sobre qualquer decisão emanada pelas vias ordinárias do Judiciário. 

Em seguida, o Ministro Luiz Fux acompanhou a já maioria e destacou a 

possibilidade de dano que um recurso protelatório pode causar a pretensão punitiva do Estado, 

gerando prescrições e sentimento de impunidade. Não querendo se alongar, Fux evitou repetir 

linhas argumentativas usadas pelos colegas, fazendo apenas menção a falta de respaldo social  

da interpretação no sentido da impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, diante 

de tantos casos de prescrição e impunidade devido ao uso exagerado de recursos protelatórios, 

situação a qual considerou teratológica e disfuncional. 

Seguindo com os votos vencedores, foi a vez do voto da Ministra Carmen Lúcia, 

que também decidiu pela possibilidade da prisão depois da decisão condenatória de segundo 

grau. A Ministra, primeiramente, lembrou que já se manifestara, mesmo antes do julgamento 

do habeas corpus nº 126.292, em consonância com o entendimento atual, mesmo sendo, nesta 

                                                           
206 "Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 
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outra oportunidade, voto vencido, por considerar que a melhor interpretação da Constituição é 

aquela que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória é lido como ninguém poderá ser considerado culpado e não condenado, nada 

falando sobre qualquer impedimento de prisão após a decisão de segundo grau.  

A Ministra reforçou que a presunção de inocência não impede a condenação, tanto 

que, de fato, já há decisão judicial condenatória, o que não há, e é isso que a Constituição 

protege: que não haverá, antes do trânsito em julgado, as consequências da condenação que 

vão além da esfera do Direito Penal. Em outras palavras, "ninguém ser considerado culpado" 

não significa não ser possível o início da pena antes do trânsito em julgado. Isto não afeta o 

princípio constitucional, pois a presunção de inocência discutida no âmbito da Assembleia 

Constituinte era vista de maneira a garantir que todos fossem considerados inocentes até 

prova em contrário, impedindo, desse modo, apenas as eventuais consequências extrapenais 

com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, e não o início de 

cumprimento de pena, como disposto, inclusive, ressalta a Ministra, em documentos 

internacionais. 

O Ministro Gilmar Mendes, para concluir a análise dos votos decidindo pela 

constitucionalidade da prisão após a decisão condenatória de segundo grau, defendeu a 

evolução gradual da mitigação do princípio da não culpabilidade penal que, assim como 

qualquer outro direito fundamental, não seria absoluto. Desde que protegido um núcleo 

essencial dessa garantia constitucional, representado pela própria essência do sistema 

acusatório, com o ônus de argumentar pela condenação permanecendo com a acusação, é 

plenamente possível uma mitigação progressiva da garantia, após duas decisões condenatórias 

nas vias ordinárias. 

Além de reiterar alguns argumentos levantados por seus pares, o Ministro Gilmar 

Mendes incluiu alguns pontos de direito comparado ao voto, por considerar outras 

experiências importantes exemplos para uma solução mais razoável ao caso. 

Começando com o direito alemão, afirma no voto que o princípio da não 

culpabilidade não é expresso na Lei Fundamental alemã, mas pode, por uma interpretação 

sistemática com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ser incluído no sistema penal 

do ordenamento jurídico constitucional alemão, o qual, em regra, impede a execução de 

sentenças condenatórias antes do trânsito em julgado207. Contudo, há previsão para que o 

                                                           
207 No original: §449 "Strafurteile sind nicht vollstreckbar, bevor sie rechtskräftig geworden sind". REPÚBLICA 
FEDERAL DA ALEMANHA. Strafprozeßordnung. Disponível em: https://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf. Acesso em 15 dez. 2016. 
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acusado não responda ao processo em liberdade, caso presentes dois pressupostos: crime 

grave e a forte suspeita de autoria, não mais necessitando uma confirmação, análoga ao que 

acontece com a preventiva no Brasil, da prisão pelas instâncias superiores, já que a decisão 

motivada com esses dois requisitos vale, per si, como fundamento para o início do 

cumprimento da pena208. Ademais, posicionou-se pela complexidade de se compatibilizar a 

presunção de inocência com o já cumprimento, assim como fez o Tribunal Constitucional 

alemão, que relativiza a aplicação da prisão antes do trânsito em julgado. Depois de atenta 

explanação do sistema alemão, continuou a linha ao mencionar a tradição italiana e de países 

lusófonos209 como muito próximas à brasileira, com expressa menção à presunção de 

inocência consagrada até o trânsito em julgado. 

Destacou, por fim, que, ainda com o entendimento pela constitucionalidade da 

prisão após a confirmação em segundo grau, existe possibilidade de reverter a decisão 

condenatória. Havendo abuso ou ilegalidade, continuarão existindo remédios disponíveis ao 

ora condenado, como o habeas corpus, efeito suspensivo e medidas cautelares, não sendo a 

interpretação pela possibilidade do início do cumprimento da pena privativa de liberdade 

extensiva a única forma de aplicação, sem qualquer análise crítica do caso concreto. 

Eis, em síntese, os argumentos utilizados para defender a constitucionalidade da 

prisão após a confirmação, em julgamento de apelação por Tribunal de Justiça (ou Tribunal 

Regional Federal) que confirma a decisão condenatória210. 

 

5.4 Considerações sobre a aplicação do modelo Toulmin a julgamentos do Supremo 

Tribunal Federal 

 

A primeira consideração a se fazer é que não é suficiente para a conclusão de um 

estudo com essas pretensões a análise isolada de um caso. É necessário um estudo empírico 

muito mais abrangente e que possibilite a verificação de padrões argumentativos de maneira 

mais clara e precisa. Entretanto, é possível com essas causas aqui expostas apontar algumas 

contribuições que podem ser oferecidas pelo modelo Toulmin para a melhoria da 

fundamentação das decisões da Suprema Corte, garantindo-lhes mais racionalidade. 

                                                           
208 Idem. §§ 112 e 112a. 
209 Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Timor Leste. 
210 Neste tópico optou-se por omitir a manifestação do Ministro Teori Zavascki, relator do habeas corpus nº 
126.292, por já ter sido exposta anteriormente.  
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O Modelo Toulmin é excelente ferramenta para a aferição de racionalidade para 

argumentos de muitos casos, pois apresenta vários desafios capazes de se fazer caminhar mais 

claramente em busca de uma decisão mais racional de decisão judicial. 

No julgado ora estudado, identificou-se problemas com base no modelo Toulmin 

de duas principais formas. A primeira delas diz respeito à ausência da regra de inferência 

explícita em quase a totalidade dos argumentos, que para Toulmin, a rigor, não seriam nem 

argumentos, apresentados em todos os votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o 

que enseja uma impressão de informações acumuladas de maneira um tanto desordenada, não 

facilitando a reprodução do raciocínio dos Ministros acerca das razões oferecidas para 

fundamentar muitas de suas conclusões e permitindo a identificação de algumas 

arbitrariedades em certos posicionamentos. Isso faz os votos parecerem repetitivos e, por 

vezes, apresentarem algumas informações um pouco não tão bem contextualizadas quanto 

deveriam, sobretudo quando se trata de dados empíricos, originando questionamentos sobre 

qual a sua relação com a conclusão, se realmente tem a influência a qual se alega sobre um 

eventual resultado do julgamento, etc. 

Não é interessante, contudo, com base no princípio da caridade, apenas criticar as 

fundamentações sem tentar vislumbrar se alguma estrutura, ainda que não relacionada 

diretamente no inteiro teor dos votos. Vejamos, então, por partes, a linha apresentada pelo 

Ministro Marco Aurélio Mello, estruturado no layout proposto por Toulmin. 

 

Há um dispositivo legal (art. 283, CPP)                                  então, provavelmente, N é a melhor interpretação  

            

          já que W       a menos que R 

 

                com base em B 

 

É sabido que, para o Ministro Marco Aurélio, a melhor interpretação N1 para o 

caso é a interpretação literal do dispositivo, por este ser praticamente um espelho do texto 

constitucional. Apesar de não manifestar explicitamente, é possível ver, pelo menos neste 

caso, uma garantia (W) próxima a "se o art. 283 diz X, e este X é o mesmo que a Constituição 

diz, então a interpretação literal é a melhor interpretação a ser atribuída ao art. 283". Esta 

garantia tem suporte na doutrina (B) e é válida, desde que não exista outra interpretação mais 

consentânea com a Constituição (R). 
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Esses questionamentos levam ao segundo problema, que pode ser reputado como 

mais grave. Ao passar para o suporte e para as possíveis refutações vemos uma pluralidade de 

outros argumentos que são capazes de enfraquecer ou, caso demonstrado não ser o caso, 

fortalecer uma linha argumentativa. Ocorre que o voto de um Ministro, com exceção para 

reforçar algo que já foi mencionado, não influencia em nada os votos dos demais. Fenômeno 

este que já foi muito bem explicado por Conrado Hübner Mendes, ao qual nomeou de "onze 

ilhas"211. 

Esse fenômeno acontece porque não há qualquer unidade nas decisões colegiadas 

do Supremo. Trata-se de soma simples de votos autônomos, entre os quais não se vê nenhuma 

forma de comunicação, característica de Corte Constitucional cuja competência é muito 

ampla, fazendo-a responsável pelo julgamento de grande número de processos212. 

Decisões como a do caso estudado neste trabalho, e as decisões de competência 

do plenário do Supremo como um todo, possuem ideias tão diversas em cada um dos votos 

que impossibilitam identificar exatamente por quais razões foi firmada determinada tese 

jurídica. Fato este muito prejudicial para a tentativa de implementar um sistema de 

precedentes judiciais. 

Essa ausência de diálogo na corte é facilmente vista em diversos outros modelos 

que podem ser montados a partir de elementos pinçados de cada um dos votos, todos tendo 

em comum uma conclusão acerca da atribuição de um melhor sentido ao texto normativo em 

exame. 

O voto do Ministro Barroso, por exemplo, invocou uma interpretação sistemática 

do Código de Processo Penal, afirmando ser melhor entender pela possibilidade da prisão já 

que, no tratamento dos recursos extraordinários era prevista a ausência de efeitos suspensivo. 

Com isso, haveria uma norma, dentro do próprio CPP mais específica e adequada para regular 

a questão que o artigo objeto inicial da ação. Argumento este que poderia, da mesma forma, 

ser questionado várias vezes, quanto a especificidade da norma levantada ou pelo ponto da 

temporalidade, já que o art. 283 surgiu com a reforma em 2011, enquanto o art. 637 data da 

promulgação do Código em 1941; mas não o foi, pela falta de comunicação que tanto 

prejudica os julgamentos. 

Da mesma maneira é possível enquadrar as manifestações do Ministro Gilmar 

Mendes e da Ministra Carmen Lúcia, o primeiro usando argumentos provenientes do direito 

                                                           
211 Termo primeiramente usado em MENDES, Conrado Hübner. Onze ilhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 01 
fev. 2010. 
212 MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University 
Press, 2015, p. 160. 
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comparado e a segunda tecendo considerações sobre o elemento histórico por trás da 

interpretação da lei. Todos cabíveis na estrutura toulminiana de igual modo, com mudanças 

em suas eventuais regras de inferência: a de Gilmar Mendes no sentido de "se em outros 

sistemas jurídicos semelhantes ao nosso entende-se que X, então é válido entender que X no 

Brasil"; a de Carmem Lúcia "se Y é a ratio legis, então Y deve ser a melhor interpretação para 

tal artigo". 

Note-se, igualmente, que todas essas regras de inferência possuem o mesmo 

suporte, que é a doutrina da hermenêutica. Ela oferece cânones de interpretação que são 

igualmente considerados, sem, na maioria das vezes, explicitar de maneira clara quando um 

será preferível a outro213. É até compreensível o caráter repetitivo do voto dos Ministros que 

optaram pela interpretação literal, por se tratar de um argumento que naturalmente tem um 

grau de força alto, por não precisar de maiores reforços para se apresentar como um bom 

argumento. Entretanto, ele não é capaz, por si só, de afastar todas as outras interpretações 

possíveis de leitura de determinado texto legislativo, sobretudo quando a doutrina lhes garante 

mesma hierarquia214. 

E para afastar ou enfraquecer um argumento, de acordo com o modelo Toulmin, é 

necessário consultar o elemento da refutação. Nesse aspecto, foram apontadas tanto a 

manifestação do Ministro Luis Roberto Barroso, quanto a do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais - IBCCRIM, amicus curiae no processo. Apesar de salutar a apresentação de dados 

empíricos, estes argumentos também se enquadram na primeira crítica, visto que muitos deles 

foram colocados sem a clara correlação com a influência que deveriam ter na formação da 

fundamentação, alguns dados soltos, alguns genéricos; mas, principalmente, sem haver, em 

momento algum, nenhum cruzamento dos dados apresentados para corroborar com o 

entendimento da constitucionalidade da prisão com os trazidos pelo amicus curiae no sentido 

de  evitar a execução provisória da pena privativa de liberdade. 

Por meio de Toulmin, é possível deixar ainda mais claro que esta superada uma 

velha distinção sobre questão de fato e questão de direito. Não se tratam essas informações de 

argumentos metajurídicos meramente retóricos, como colocou o Ministro Marco Aurélio, já 

que, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil, 

argumentos empíricos são perfeitamente capazes de infirmar uma decisão judicial, sobretudo 

indicar a melhor interpretação a ser dada a determinado texto legislativo. 

                                                           
213 Vale registrar na jurisprudência alemã uma preferência por métodos que garantam maior segurança jurídica a 
métodos que dão maior abertura interpretativa. Cf. SCHLINK, Bernhard. Bemerkungen zum Stand der 
Methodendiskussion in der Verfassungsrechtwissenschaft. Der Staat, v. 19, p. 73-107, 1980. 
214 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2011. 
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Diante desse ponto, nota-se, mais uma vez, a importância do acréscimo feito pelo 

modelo Toulmin ao núcleo básico de argumentação, que permite vasculhar ainda mais o 

argumento em busca de um grau de força maior de uma dessas possíveis interpretações sobre 

outra. Ainda que eventualmente se conclua por argumentos igualmente fortes, estamos diante 

de uma ferramenta capaz de apontar com precisão os elementos que fundamentam tal 

qualidade da estrutura argumentativa tida por razão de uma conclusão, sendo possível, antes 

de se posicionar de maneira cética e afirmar ser, dentro de diversas possibilidades válidas, 

qualquer uma delas uma resposta aceitável, cabendo ao magistrado escolher uma215. Antes de 

se adotar uma posição como essa, é necessário verificar em outras instâncias a possibilidade 

de se reconhecer a existência de uma, ou até algumas, melhores do que outras, com critérios 

objetivos, como os de Toulmin. Ou os de uma Análise Econômica do Direito, para não dar 

apenas um exemplo. Só depois de esgotadas essas etapas, é aceitável, quando se conclui por 

uma igualdade de forças entre dois argumentos opostos, uma escolha por uma delas, seja do 

juiz, seja democrática. 

Assim, tendo o elemento (R) participação fundamental no modelo, genericamente 

representado como "a menos que exista uma interpretação mais congruente com a 

Constituição", que pode ser a conclusão de qualquer outra interpretação com base em outro 

método hermenêutico. Elementos empíricos, pois, estão em jogo para a melhor prestação da 

tutela jurisdicional em tribunais superiores, não mais devendo se ater a questões 

exclusivamente de direito, como mencionaram os Ministros Fachin e Zavascki, pois estas são 

relevantíssimas para uma melhor fundamentação das decisões judiciais no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal. 

Com efeito, este acréscimo com desígnios de derrotabilidade feito por Toulmin é 

de uma enorme contribuição, ainda que não suficiente para a solução desta questão, para a 

necessidade de deliberação em julgamentos de órgãos colegiados216, pois aponta quais tópicos 

deverão ser objeto de deliberação, informação muito útil para evitar prolongamentos 

demasiado extensos e desnecessários. 

Por fim, deve-se destacar que, a despeito de o modelo Toulmin, por si só, não dar 

claramente uma explicação de como optar pela melhor escolha, vale dizer que não é esta uma 

expectativa real para a proposta aqui examinada. Para se aferir a qualidade de determinado 

argumento, essa verificação depende dos elementos mapeados pelo modelo Toulmin. Explico 

                                                           
215 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 387. 
216 SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. International Journal of Constitutional Law, v.11, 
n. 3, pp. 557-584, 2013, p. 559. 
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melhor com um exemplo: numa questão simples de física, para calcular o valor de 

determinada força, são necessários tanto a fórmula F = m.a, como os valores da massa "m" e 

da aceleração "a". O modelo Toulmin é capaz de mostrar quais elementos são capazes de 

influenciar na força do argumento, assim como eles se relacionam entre si. Mutatis mutandis, 

ele apresenta quais as variáveis que são necessárias para se apresentar, ou seja, massa e 

aceleração, mas não dá os valores, pois estes, conforme Toulmin ensina no plano da 

derrotabilidade de seu modelo, são campo-dependentes. 

Assim como para o Direito existem problemas ligados às incertezas de outras 

matérias, há, tanto para o Direito quanto para as demais áreas do conhecimento, as incertezas 

sobre uma decisão judicial, principalmente no que tange a casos de fundamentação de uma 

interpretação. Essa campo-dependência da área jurídica faz existirem diversos cânones 

argumentativos, igualmente fortes e válidos, que servem para legitimar a passagem dos dados 

para a conclusão de uma atividade interpretativa. Como não há uma diferenciação rigorosa 

que estabeleça preferência entre os cânones, uma vez feito o desafio que demanda a garantia 

que autoriza a passagem dos dados para a conclusão, é possível haver pelo menos cinco 

respostas imediatas, relativas aos chamados métodos hermenêuticos clássicos: método 

gramatical, método lógico, método sistemático, método histórico e método teleológico, além 

de variados métodos da hermenêutica constitucional217.  

Dessa maneira, é possível, inicialmente, ter racionalmente legitimadas passagens 

que levam dos mesmos dados a conclusões completamente distintas. Pode-se ter uma garantia 

no sentido de que "se art. X dispõe isto, então X é a interpretação literal do artigo", a qual será 

confrontada por outra opção de interpretação: "se X é a ratio legis do art. Y, então o art. Y 

deve ser interpretado como X", por exemplo. 

Isso faz surgir dúvidas as quais não se pode exigir do modelo Toulmin, ou de 

qualquer teoria relativa a outra área do saber humano, respostas, já que estas devem ser dadas 

pelo campo ao qual está vinculada aquela situação de derrotabilidade. Existe o molde para os 

desafios. Desafios como "existe algum cânone de interpretação que prefira a outro"? "O que é 

capaz de afastar o uso de um cânone de interpretação em detrimento de outro"? "Como 

verificar se determinada estrutura argumentativa é mais harmônica com a Constituição 

Federal que outra"?  

É uma expectativa irreal, apesar das inúmeras contribuições do modelo Toulmin 

apresentadas até aqui, crer que é possível com um modelo genérico de avaliação da 

                                                           
217 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 105-194. 
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racionalidade de argumentos, o qual, relembre-se, não foi elaborado por um jurista, a resposta 

para problemas tão complexos de uma área tão específica do conhecimento humano. Não 

obstante, ainda que para casos dificílimos, como o exemplo tratado neste capítulo, é fácil ver 

que, para situações mais simples, principalmente quando estas também envolvem a apreciação 

de provas, o uso do modelo Toulmin pode representar um ganho exponencial na qualidade das 

decisões emanadas pelo Poder Judiciário, o que ocasionaria uma melhoria significativa na 

prestação da tutela jurisdicional pelo Estado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise de como o 

modelo Toulmin pode contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional, mormente ao 

aspecto da fundamentação das decisões judiciais, oferecendo um parâmetro para o controle 

racional das manifestações do Poder Judiciário. 

Um problema de enorme relevância para a concretização do próprio Estado de 

Direito, do devido processo legal e do acesso à Justiça, a garantia da motivação das decisões 

judiciais é um importante instrumento de controle da atividade jurisdicional do Estado. Este 

controle, contudo, configura verdadeira dificuldade, dada à complexidade da questão diante 

das evoluções do Constitucionalismo no século XX. 

Observou-se que as inovações trazidas pelo mais detalhado regramento do art. 489 

do Código de Processo Civil, destrinchando o dever constitucional expresso pelo art. 93, IX 

da Constituição, não obstante as boas inclinações que o instigaram, não são suficientes para a 

solução de um problema. Por se tratar de um problema bem mais complexo, que envolve 

também questões incertas de outras áreas do conhecimento humano, bem como a 

fundamentação de argumentos de naturezas diversas, como empíricas e normativas, não é 

suficiente uma indicação dogmática do que se deve conceber como decisão fundamentada, 

cabendo à doutrina estabelecer um know-how de argumentação e práticas capazes de formar 

profissionais aptos a consecução destes objetivos. 

Diante de um problema, aparecem algumas teorias como resposta. Cada uma com 

seus problemas. No Brasil, a hermenêutica filosófica é amplamente apontada como um 

caminho ideal para a concretização do dever de fundamentação das decisões judiciais. Em 

análise aprofundada de um de seus principais autores, Hans-Georg Gadamer, verifica-se que o 

Direito passa ao largo de suas lucubrações filosóficas, servindo apenas de exemplo para sua 

teoria, que dá continuidade às ideias de Martin Heidegger. Na visão de Gadamer, em uma 

proposta descritiva da compreensão humana, todo o conhecimento é formado dentro de um 

contexto de temporalidade e finitude do sujeito que interpreta o objeto. A esse complexo de 

fatores que determinam a finitude e temporalidade de um sujeito, Gadamer chamou de pré-

conceitos, uma experiência de mundo formada ao longo de todas as experiências de vida de 

um sujeito. A toda nova experiência influencia e repercute, modificando a pré-compreensão 

de quem a experimentou. E estas experiências, para Gadamer, tem como intermediária a 

linguagem, qualquer que seja ela, permitindo a interação entre diversos objetos e sujeitos e 

promovendo essa troca de experiências e conhecimento. 
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O Direito, por sua vez, aparece, tão somente, como um exemplo de como finitude 

e temporalidade que recaem sobre o sujeito afetam a compreensão do sujeito. O mesmo texto 

legal, editado em determinada época, permite, com o passar do tempo, uma interpretação 

completamente diferente, a depender dessa pré-compreensão tão estremecida por tantas e 

diversas experiências, tanto coletivas quanto individuais. Um intérprete da data da elaboração 

de tal lei, terá a sua própria finitude e temporalidade, mais próxima, ainda que não igual, de 

um outro intérprete da sua época, e mais distante de um intérprete que viveu um período que 

proporcionou a formação de pré-conceitos tão distintos. 

Quem adentrou mais especificamente no contexto jurídico foram Esser e 

Kaufmann. O primeiro defende que a hermenêutica gadameriana é capaz de servir como base 

para a estruturação de uma nova metodologia jurídica, a qual considera inafastável a 

discricionariedade judicial. Desenvolveu, com foco na pré-compreensão e nos círculos 

hermenêuticos, uma teoria do processo interpretativo como um processo intelectual na mente 

de juristas e juízes. Com ela, é possível uma pré-identificação da melhor solução para o caso 

concreto, mas no critério de correção moral, a qual, em seguida, será confirmada por meio dos 

círculos hermenêuticos, de maneira que permita a verificação da correção da conclusão 

anteriormente pensada. Arthur Kaufmann, por sua vez, organizou melhor as ideias de Esser 

sobre a hermenêutica jurídica e apresentou importantes conclusões para o desenvolvimento da 

matéria, dentre as quais se encontra a necessidade de se elaborar uma teoria da argumentação, 

que considere os preceitos instituídos por ele e Esser, para optimizar e avançar nas 

contribuições da hermenêutica, aparentemente limitada para definir critérios mais objetivos.  

Reconhecida a compatibilidade entre uma hermenêutica e uma teoria da 

argumentação, desde que reconheça esse processo de conhecimento, demonstrou-se que não 

existe apenas uma forma de se definir interpretação no Direito. Inclusive, a interpretação 

ampla que é dada pela hermenêutica, acaba por prejudicar a busca por soluções para a questão 

da fundamentação das decisões judiciais, criando um gap entre a interpretação e a decisão 

propriamente dita. 

Dito isto, foi possível apresentar um modelo que, antes de tudo, pode ser 

compatibilizado com a moldura deixada por Esser e Kaufmann, já que o modelo Toulmin é 

capaz de satisfazer as exigências de consideração acerca do processo envolvendo os cpiruclos 

hermenêuticos e a compreensão, como uma confirmation bias, em que desafios propostos vão 

desvendando o própria entendimento do objeto. Noutras palavras, além de se tratar de um 

modelo focado em estabelecer critérios objetivos de racionalidade, não se restringindo ao 

contexto da justificação, como normalmente se acusa modelos de teoria da argumentação no 
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Brasil, também explicita um processo de verificação do contexto da descoberta, ou seja, da 

compreensão do objeto com o qual se interage, reforçando a sua compatibilidade com a 

hermenêutica filosófica, por meio das respostas aos desafios que dão ensejo à formação da 

estrutura do layout proposto por Toulmin.  

O modelo Toulmin é um modelo racional de argumento com um layout de 

diversos elementos, vinculados a desafios, que permitem a avaliação da racionalidade de um 

argumento. pontos que devem ser avaliados para confirmar a qualidade e a força do 

argumento em questão. Parte de uma empreitada filosófica bem mais ampla, o modelo é uma 

ferramenta prática usada por Toulmin para superar paradigmas da lógica tradicional e o 

silogismo como única maneira de encarar a apreciação de argumentos. Por terem os 

argumentos cotidianos uma estrutura mais complexa, o silogismo se mostra insuficiente como 

meio de avaliação de argumentos, pois fica limitado ao falso dilema de verdadeiro ou falso, 

válido ou inválido. 

Com isso, Toulmin propõe uma forma de avaliar objetivamente argumentos, com 

o intuito de categorizar argumentos de maneira gradativa quanto a sua força, podendo, assim 

incluir os argumentos indutivos, muito usados na prática forense, introduzindo um esboço do 

que hoje é uma febre na teoria do Direito mundial, a derrotabilidade. 

Abordando questões sobre se estipula uma forma para expor de maneira 

organizada os argumentos e permitir a sua avaliação racional, Toulmin elabora, passo a passo, 

questionamentos que vão dando origem a elementos que compõem o seu layout de 

argumento. Esta estrutura pode ser dividida em duas partes, a primeira relativa ao núcleo 

básico de argumento, formado pela alegação, dados e garantia. Com este núcleo, é possível 

identificar a real interação entre os dados e a conclusão, de modo a tornar explícita e legítima 

a passagem de um para o outro, contribuindo não apenas de maneira genérica, mas também 

específica quanto aos desafios surgidos da promulgação do Código, verificando-se sua 

utilidade para a melhor interpretação de como satisfazer as exigências do parágrafo 1º do art. 

489, CPC. A segunda parte, por sua vez, introduz a derrotabilidade, ou seja, elementos que 

são capazes de enfraquecer ou reforçar o nódulo básico, já que este não terá, por si só, uma 

validade ou invalidade absoluta, pois sempre que desafiado, deve-se apresentar novas 

informações sob pena de má fundamentação. Com ele, pode-se encontrar perfeita sintonia 

com o disposto no art. 489, parágrafo 1º, inciso IV do Código de Processo Civil, visto que 

nestes elementos acrescidos por Toulmin estarão as hipóteses capazes de se infirmar uma 

decisão judicial. 
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Toulmin também recebeu diversas críticas quanto a sua obra. Contudo é possível 

respondê-las e ou demonstrar que, de fato, não se tratam de críticas, mas apenas uma releitura 

de algo já proposto por Toulmin. As principais delas versam sobre o problema da campo-

dependência no layout; a simplicidade/complexidade do modelo para a solução de problemas; 

o problema do regresso ao infinito e a generalidade/atualidade do modelo Toulmin, 

juntamente com uma certa impaciência dos juristas para se ter um modelo mágico que 

solucione o problema da motivação das decisões judiciais. 

Quanto à simplicidade, não merece prosperar a crítica, haja vista cada um dos 

elementos, cuja natureza seja de sentença fechada, pode ser, assim como a conclusão 

principal, desafiado nos moldes do modelo Toulmin, ampliando, quando necessário, a arena 

de debate sobre a racionalidade, culminando num reforço ou enfraquecimento do argumento. 

Esta ampliação já é bem conhecida no direito, categorizada como justificação interna e 

externa. Sobre a complexidade, esta percebida pelos juristas, por não terem, de maneira geral, 

tanta familiaridade com a literatura próxima à lógica, deve-se compreender que o modelo 

Toulmin se apresenta como o melhor custo-benefício, ou seja, trata-se de um modelo 

relativamente simples, mas que possibilita ganhos enormes de racionalidade quando bem 

usado, constituindo ferramenta muito fecunda para o problema da fundamentação das 

decisões judiciais. 

Essa saída para a questão da simplicidade, contudo, leva a outro problema 

apontado, diametralmente oposto, que é o problema do regresso ao infinito. É possível que 

haja uma infinidade de justificações a serem dadas, para fundamentar cada novo elemento e 

cada novo layout que aparece, mas este é um problema não apenas do modelo Toulmin, e sim 

da filosofia e epistemologia como um todo. Mas o modelo Toulmin, diante de toda a proposta 

mais ampla do autor, não sofre da necessidade de se ter um fundamento último para lhe 

conferir validade, já que não está baseado no modelo geométrico de razão, nem no silogismo, 

no qual, apenas com premissas verdadeiras seria possível assegurar a validade de um 

argumento, sendo normalmente suficiente uma estrutura mais condensada para garantir a 

força do argumento. Inclusive, isso é bastante útil para a seara jurídica, pois, com a vedação 

ao "non liquet" e o direito à razoável duração do processo, deve-se equilibrar busca da melhor 

resposta com uma possibilidade prática de se alcançar tal objetivo. Outro ponto facilitador é 

que, em causas jurídicas, existem muitos elementos já pré-estabelecidos e socialmente aceitos, 

como a lei, jurisprudência e demais fontes do direito, o que evita alguns questionamentos 

sobre sua bondade. 
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Além de afastar a lógica tradicional, Toulmin contribuiu para clarear o mito da 

resposta absolutamente válida, propondo algo que permitisse avaliar qualquer argumento e, 

conforme o caso concreto, opta-se por uma formação de maior força. A apreciação desses 

argumentos vai se dar por meio de uma identificação precisa de desafios que tornam muito 

objetiva, clara e criteriosa a valoração de qualquer argumento, apresentando um diferencial 

em comparação ao trabalho de Dworkin, por exemplo, no qual se vê lacunas quanto a critérios 

para guiar o intérprete e o julgador em direção a melhor resposta, como sugere o autor.  

Toulmin, por sua vez, estabeleceu um guia para o controle da racionalidade, ainda 

que mínima, de argumentos, englobando variadas naturezas de questionamentos que podem 

recair sobre alguma opinião, afirmação ou tese. Não obstante às críticas, apresenta-se como 

um instrumento muito útil a questão da fundamentação das decisões judiciais, já que, além de 

apenas oferecer a solução, permite a participação do intérprete e operador na construção e 

compreensão do objeto que está sendo debatido, algo que não ocorre com outras propostas, 

até mais atuais, mas que apresentam seus próprios problemas, mais difíceis, pelo menos por 

enquanto, de serem contornados. 

Por fim, trabalhou-se o caso da possibilidade de prisão antes do trânsito em 

julgado, por meio da análise de processos de competência do Supremo Tribunal Federal, com 

o intuito de observar na prática as contribuições que Toulmin pode oferecer à melhoria da 

fundamentação das decisões judiciais.  

Ainda que de pequeno grupo controle, pode-se afirmar que o modelo Toulmin é 

excelente ferramenta para a aferição de racionalidade para argumentos, sendo capaz de 

identificar dois graves problemas. O primeiro é a grande quantidade de informação até certo 

ponto mal relacionada nos julgado, com a ausência de elementos de ligação que autorizam a 

passagem dos dados apresentados à conclusão, fazendo os votos aparentarem repetitivos com 

informações que parecem uma colcha de retalhos. O segundo é o problema das "onze ilhas". 

Da mesma forma como indicado por Conrado Hübner Mendes ao forjar essa expressão, 

identifica-se, pela ausência de uso de informações relativas ao que seriam os elementos 

acrescidos por Toulmin tendo em vista a introdução de uma lógica derrotável. Não há, nesse 

sentido, qualquer interação entre os votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

funcionando os votos como manifestações isoladas, o que agride a essência de um órgão 

colegiado. Um voto, ou um argumento sequer apresentado por um Ministro é capaz de causar 

qualquer mudança de cenário na Corte Suprema, fazendo o acórdão não possuir nenhuma 

unidade, constituindo-se, na verdade, de uma soma simples dos votos de acordo com suas 

conclusões, o que prejudica, também, a formação de um sistema de precedentes. 
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Por meio de Toulmin, também é possível superar uma velha distinção entre 

questão de fato e questão de direito. Argumentos empíricos apresentados no casos em exame 

no trabalho não tratam de argumentos metajurídicos meramente retóricos, pois são 

perfeitamente aptos a infirmar uma decisão judicial, sobretudo indicar a melhor interpretação 

a ser dada a determinado texto legislativo, devendo, portanto, serem tecidas considerações 

sobre eles. Com o acréscimo de elementos como a refutação, suporte e qualificador, ficou 

clara a derrotabilidade como presente no modelo Toulmin, o que é uma contribuição muito 

relevante e fecunda para a melhoria, tanto da fundamentação de decisões judiciais, de uma 

maneira geral, como para a necessidade de deliberação em julgamentos de órgãos colegiados. 

Por fim, por mais que se extraiam tantas contribuições, ante a ânsia do ramo 

jurídico por uma solução definitiva para a questão da fundamentação das decisões judiciais, 

não se pode dizer que Toulmin, por si só, responde em definitivo o problema de uma melhor 

escolha. Contudo, esta é uma expectativa irreal a se criar diante do objetivo de Toulmin, pois 

no modelo estão contidos elementos, no plano da derrotabilidade, tidos por campo-

dependentes. Assim como para o Direito existem problemas ligados às incertezas de outras 

matérias, há, tanto para o Direito, quanto para as demais áreas do conhecimento, as incertezas 

sobre uma decisão judicial, principalmente no que tange a casos de fundamentação de uma 

interpretação. Este problema de existirem diversos cânones igualmente capazes de 

fundamentar uma atribuição de sentido a texto legislativo não pode ser resolvido por uma 

teoria da argumentação, pois, por terem a característica da campo-dependência relacionada à 

área jurídica, é do Direito que se deve esperar essa resposta, principalmente a lançada ao 

desafio de quando um dos argumentos envolvendo esses cânones está suficientemente 

fundamentado, acarretando a preferência deste a argumentos garantidos por outros métodos 

hermenêuticos.  

Não obstante, ainda que para casos dificílimos exista uma ou outra melhoria a ser 

feita no modelo, como o exemplo tratado ao final do trabalho, é fácil ver que, para situações 

mais simples, principalmente quando estas também envolvem a apreciação de provas, o uso 

do modelo Toulmin pode representar um ganho exponencial na qualidade das decisões 

emanadas pelo Poder Judiciário, ocasionando uma melhoria significativa na prestação da 

tutela jurisdicional pelo Estado. 
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