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RESUMO 

Este artigo analisa a obra “Tópica e jurisprudência” de Theodor Viehweg, com o 
amparo de Manuel Atienza, no seu “As razões do direito”, pretendendo discutir uma 
nova possibilidade interpretativa para o Direito Civil, ampliando-o. A análise inicia-se 
traçando contrapontos ao positivismo jurídico e ao dogma da subsunção (interpretação 
lógico-dedutiva) evidenciando a insuficiência deste método, passando pela identificação 
das principais características da tópica, como método de construção do raciocínio 
jurídico e ferramenta para a interpretação do direito. A tópica desenvolvida por 
Viehweg se baseia nas obras de Aristóteles e Cícero e, pode ser sintetizada, a partir da 
apresentação do caso concreto, chamado por ele de “pensamento problemático”, em que 
o problema é compreendido como caso de difícil solução e que não apresenta uma única 
resposta. Neste contexto, foram realizadas interseções com a interpretação comumente 
utilizada no Direito Civil, abordando as cláusulas abertas, os sistemas e microssistemas 
do Direito Civil, bem como a importância dos princípios jurídicos na fundamentação 
neste ramo do direito. 

PALAVRAS-CHAVES: POSITIVISMO JURÍDICO – TÓPICA – 
INTERPRETAÇÃO – DIREITO CIVIL. 

ABSTRACT 

This article reviews the work "Topics and Law" (Topik und Jurisprudenz) of Theodor 
Viehweg, assisted by Manuel Atienza, in his "The reasons of the law”, and intends to 
discuss a new possibility for interpreting the civil law, extending it. The analysis begins 
opposing the legal positivism and the dogma of subsumption (logical-deductive 
interpretation) showing the inadequacy of this method. The next step is the 
identification of the main features of topical including the construction method of legal 
reasoning and a tool for the interpretation of the law. The topic developed by Viehweg 
is based on the works of Aristotle and Cicero, and can be synthesized from the 
presentation of the case, he called the "thought problem", where the problem is 
understood as a case of difficult solution and that doesn’t have a single answer. 
In this context, there are overlaps with the interpretation commonly used in civil law, 
approaching the open clause, the systems and micro-systems of civil law, and the 
importance of the legal principles in the reasons of this law area.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A insuficiência do positivismo jurídico e a inadequabilidade recorrente da interpretação 
lógico dedutiva são as premissas que norteiam o presente trabalho. A sociedade evolui 
muito rapidamente, e há uma constante modificação das relações jurídicas. Nem sempre 
a legislação estatal positivada consegue dar respostas às novas questões que se colocam. 
Buscando-se novas alternativas para a interpretação, verificar-se-á a tópica, considerada 
a partir das reflexões de Theodor Viehweg. 

A obra de Viehweg está inserida no conjunto denominado de “teorias da argumentação 
jurídica”, compreendendo diversas teses desenvolvidas por uma gama variada de 
autores juristas e/ou filósofos, cujas obras foram publicadas a partir da metade do século 
XX[1], que trazem como ponto em comum a rejeição ao método lógico formal como 
meio de análise dos raciocínios jurídicos, método este de interpretação característico do 
positivismo jurídico.  

Nesse sentido, pretende-se analisar o estudo desenvolvido por Theodor Viehweg, na sua 
obra “Tópica e jurisprudência”, com a valiosa contribuição de Manuel Atienza, no seu 
“As razões do direito”, procurando relacioná-lo com as perspectivas interpretativas do 
Direito Civil. 

Desde já fica claro que o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o estudo das 
idéias desenvolvidas pelo citado autor, que se mostram complexas em alguns pontos e 
repleta de detalhes. Muito menos se pretende dissecar por completo os temas e 
fundamentos relacionados ao positivismo jurídico. Dessa forma, pretende-se indicar as 
características mais importantes para a compreensão do positivismo jurídico e da tópica, 
sempre as adequando na interpretação comumente utilizada pelo Direito Civil. 

   

2. DESENVOLVIMENTO   

O desenvolvimento deste trabalho consiste na verificação das características do 
positivismo jurídico, dando-se enfoque ao método de interpretação que o acompanha. 
Em seguida, serão expostas as notas marcantes da obra de Theodor Viehweg, e 
paralelamente serão apontados os pontos de interseção com o Direito Civil Brasileiro, 
para ao final ser apresentada conclusão acerca da aplicação do modo de pensar tópico a 
este ramo do direito.   

2.1 Positivismo jurídico: noções basilares e interpretação 

Quando se fala em positivismo jurídico, logo vem à mente a idéia de formalismo, 
literalidade, ausência de interpretação, subsunção. O positivismo jurídico há muito vem 
sendo contestado como teoria filosófica e como meio de interpretação do direito. Suas 
diretrizes estão relacionadas ao positivo sociológico de Augusto Conte, e sua referência 
singular é a obra de Hans Kelsen. A verdade é que o positivismo jurídico abriu as portas 
para o desenvolvimento de outras formas de interpretação e compreensão do fenômeno 
jurídico, levando inúmeros pesquisadores e filósofos ao seu enfrentamento, sempre na 
busca de maneiras alternativas e mais adequadas ao modo de se enxergar e analisar o 
direito.  
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É importante ter em mente que o momento histórico dos séculos XVIII e XIX é 
marcado pela afirmação do paradigma do Estado Liberal, de ideologia burguesa e que 
serviu de instrumento para contraposição ao ancien régime, ou seja, ao Estado 
Absolutista, onde reinavam os desmandos do Estado e a insegurança jurídica. A grande 
questão impulsionadora para instauração do Estado Liberal foi a necessidade de se 
instituir leis gerais e abstratas, que dessem tratamento igualitário (mesmo que 
formalmente) a todas as pessoas e que promovessem a segurança nas relações jurídicas. 

Historicamente, é possível precisar que o positivismo jurídico é fruto da explosão 
legislativa que se verificou principalmente a partir das grandes codificações do século 
XIX, que tem como principal representante o Código Civil Francês de 1804. O Códex 
Francês trouxe consigo, o desenvolvimento da denominada Escola da Exegese, 
caracterizada pela afirmação de que o trabalho do intérprete se limita à compreensão e 
elucidação dos textos legislativos, sem que se dê importância à criação ou integração da 
norma jurídica.  

Quem promove tal análise é BOBBIO (1995), em trabalho dedicado exclusivamente ao 
positivismo jurídico. O jurista e filósofo italiano esclarece que o positivismo “é o direito 
posto pelo poder soberano do Estado, mediante normas gerais e abstratas, isto é, como 
lei” (BOBBIO, 1995, p. 119). O positivismo jurídico foi relacionado ao primado da lei, 
entendida como direito inequívoco e completo, capaz de dar soluções a todas as 
questões e dilemas da sociedade. Assim, a legislação estatal, representada 
principalmente pelos Códigos, constituir-se-ia num sistema fechado, suficiente e claro, 
sendo totalmente desnecessário e temerário qualquer trabalho de interpretação mais 
amplo dos preceitos normativos.[2] 

O impulso legislativo torna a lei fonte exclusiva e privilegiada do direito, sendo esta a 
representação racional e sistemática da experiência jurídica. A melhor representação de 
sistema foi exprimida com o fenômeno da Codificação, mas como adverte BOBBIO 
(1995), mesmo nos países que não se utilizaram da codificação, como foi o caso da 
Alemanha e Inglaterra, ocorreu o fenômeno da supremacia da lei sobre as demais fontes 
de direito. O direito, representado pela norma posta pelo Estado, segundo o devido 
processo legislativo de sua criação, era a representação ideal do “jurídico”. Pensava-se: 
nada mais adequado e perfeito do que uma norma jurídica escrita, com conteúdo 
predeterminado e claro, a qual deveria ser apenas aplicada ao caso concreto. 

Ainda com base na lição de Norberto Bobbio, pode-se afirmar que o positivismo 
jurídico tem como fundamento a visualização do direito como um fato, não como algo 
valorativo. Parte-se da premissa de que o direito é um apanhado de fatos, situações 
sociais, devendo o jurista analisá-lo da mesma forma que o cientista se debruça sobre a 
realidade natural. Direito não é valor ou emoção, é apenas fato social (BOBBIO, 1995).  

Com relação à interpretação, vigora perante o positivismo jurídico o método da 
subsunção, que pode ser chamada também de interpretação mecanicista. A atividade 
interpretativa não cria o direito, apenas declara aquilo que já vem consubstanciado na 
legislação positivada.[3] Percebe-se como é fácil o trabalho do intérprete perante o 
positivismo jurídico, uma vez que a resposta para todos os problemas, dilemas e 
conflitos da sociedade já estariam previamente discriminados na legislação. Assim, 
basta aplicar a lei ao fato e, através deste trabalho lógico dedutivo se tem a manifestação 
do direito a ser aplicado. Assim, está findo o trabalho do intérprete.[4] 
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Hans Kelsen, um dos principais representantes do positivismo jurídico, formula a sua 
“Teoria pura do direito”, aduzindo que o direito é entendido como fenômeno puro, 
isento de qualquer experiência externa a ele próprio. Considera a existência de dois 
mundos: o do ser e o do dever-ser. O ser seria o mundo da natureza e o dever-ser o 
mundo das normas. Parece ser evidente a intenção de Kelsen, em traduzir o direito em 
ciência, com preceitos e enunciados próprios e independentes. Nesse sentido é que a 
teoria pura do direito estabelece uma análise estrutural do seu objeto (o direito), sem 
que se sobreponha à esta, a análise de questões relacionados à justiça, sociologia, 
antropologia e fenômenos culturais e sociais. Para se compreender o direito, basta olhar 
para ele próprio. 

A tarefa do jurista consiste em analisar a norma jurídica positivada ou legislada, que é a 
manifestação por excelência do direito e, então com base apenas na norma, ou no 
ordenamento em que ela está inserida, extrair a solução para as questões fáticas que 
reclamam uma resposta, o que geralmente é feito pelos órgãos judiciários. Esta análise é 
o resultado do trabalho do jurista. Conforme dito antes, este trabalho de interpretação é 
totalmente isento de questões valorativas ou relacionadas à justiça. Vale o que está 
indicado no ordenamento e somente isso. Por isso, a teoria de Hans Kelsen é 
denominada “Teoria Pura do Direito”.[5] 

Para construir a sua teoria, Kelsen lança mão do critério de validade, segundo o qual o 
ordenamento é um conjunto escalonado de normas jurídicas, em que a norma inferior 
retira seu fundamento de validade da norma hierarquicamente superior e assim 
sucessivamente. Para colocar um fim, um ponto final nesta estrutura escalonada, Kelsen 
utiliza a alegoria da “norma fundamental”, norma esta que não é positivada, mas 
pensada, pressuposta, e que serve de fundamento para o ordenamento.  

Dessa forma, se a norma jurídica foi criada segundo o devido processo de produção, que 
estará indicado na norma hierarquicamente superior, segundo a sistemática do 
escalonamento, tem-se como válido este processo de criação e não se questiona sobre o 
conteúdo da norma criada. [6] 

É claro que uma análise aprofundada do positivismo demanda várias páginas de estudo 
e análise, mas para fins deste trabalho entende-se que estão suficientemente indicadas 
suas principais características, necessárias ao que se pretende abordar: a questão da 
interpretação mecanicista e a compreensão do direito como fenômeno alheio ao critério 
de justiça. 

E são por essas razões que o positivismo jurídico merece ser contestado, pois o primado 
da lei e da interpretação lógico-dedutiva revelou que a norma positivada nem sempre é 
capaz de contemplar todas as situações da vida, nem sempre conseguindo acompanhar 
as evoluções e revoluções havidas no meio social. 

É de se salientar que a sociedade passa por constantes modificações e a todo o momento 
a dogmática se depara com novas questões e dilemas a serem apreciados e garantidos 
pelo direito. A sociedade não é estanque, ela evolui e o direito simples e puramente 
positivado nem sempre consegue dar uma resposta satisfatória. O dogma da completude 
do ordenamento jurídico se perdeu a partir do momento que a sociedade passou a 
evoluir em maior velocidade do que a própria legislação positivada. 
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Conforme dito, o foco deste trabalho é o Direito Civil com suas novas vertentes 
interpretativas. O Direito Civil viveu, ou ainda vive, sob os auspiciosos ares da 
Codificação, que é sem dúvida uma representação do fenômeno legislativo e também do 
positivismo. O dogma da completude do Código não mais se sustenta, porque sempre 
existiram comportamentos não regulados pelo direito positivado. É preciso recorrer a 
outros mecanismos, especialmente de interpretação, para que o direito seja 
compreendido sempre como sistema aberto, e que sofre influência de fenômenos 
externos. 

Nessa ordem de idéias se realiza a análise da obra de Theodor Viehweg, jurista alemão 
que retomou a tradição da tópica como instrumento de interpretação do fenômeno 
jurídico, na tentativa de levar suas reflexões ao campo do Direito Civil. 

 2.2 Theodor Viehweg e a Tópica: características e análise 

A obra de Viehweg, “Tópica e Jurisprudência” teve sua primeira edição publicada em 
1953 na Alemanha, e tem como ponto central a retomada dos estudos do modo de 
pensar tópico.  

Viehweg (2008) faz um apanhado histórico e analítico da obra de Aristóteles e Cícero 
para reinventar a noção da tópica. Em Aristóteles, se utiliza da “Tópica”, uma das seis 
obras reunidas no Organon, que se ocupa da arte grega da disputa, campo de atuação 
dos sofistas e retóricos. Há uma análise em torno da arte da discussão (disputa), que 
Aristóteles tenta converter em prática filosófica. Assim é que Aristóteles trabalha com o 
que é apodítico e o que é dialético, pertencendo a tópica a este último. A tópica, na obra 
de Aristóteles, tem por objeto conclusões construídas a partir de premissas que parecem 
ser verdadeiras com base em uma opinião respeitável.   

Segundo Viehweg (2008), na obra de Aristóteles a tópica está relacionada com a idéia 
de topoi, caracterizado como pontos de vista que podem ser utilizados em diversos 
sentidos e lugares, dotados de universalidade e aplicados contra ou a favor ao que é 
opinável, e que podem levar à verdade. 

Também é aproveitada pelo citado autor a “Tópica” de Cícero, que toma como base a 
idéia desenvolvida por Aristóteles, mas tentando esboçar um sentido prático à tópica. 
Para Cícero, a tópica é uma prática da argumentação que se baseia num catálogo de 
topoi. 

Cícero tenta formular e aplicar um inventário de tópicos (pontos de vista, argumentos) 
passíveis de utilização no raciocínio jurídico. A tópica sugere a invenção de 
argumentos, e para Cícero, um argumento é uma razão que serve como convencimento 
de alguém. Os argumentos estão contidos nos topoi, que são sedes ou depósitos de 
argumentos. A tópica, como método de interpretação, é a arte de encontrar esses 
argumentos. 

Atienza (2006) nos informa que a tópica volta a ser utilizada no pós-guerra em diversas 
disciplinas, e não apenas no Direito, e que a sua idéia central, como método de análise 
do raciocínio jurídico, é se contrapor à lógica. A lógica aqui deve ser entendida como 
método de explicação do raciocínio, que voltado para o direito, desenvolve e justifica o 
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que podemos chamar de compreensão ou interpretação mecanicista ou por subsunção do 
direito.  

Viehweg (2008) defende que a tópica é uma técnica do pensamento que está dirigida ao 
problema, que examina uma coisa sob diversos ângulos. A tópica não trabalha com 
verdades absolutas, mas com possíveis soluções. [7]  

A partir dessa caracterização da tópica, Viehweg sustenta que a jurisprudência da Roma 
Antiga e da Idade Média foi essencialmente tópica. Para ele, o jurista romano se 
colocava diante do problema, e a partir dele buscava argumentos para a sua solução, não 
pretendendo a construção de um sistema cheio de conceitos (ATIENZA, 2006).  

Afirma que o ius civile era constituído por coleções de regras, de tópicos, que eram 
aceitos por pessoas notáveis e estudiosas. E na Idade Média, o modelo de interpretação 
seguia a busca de argumentos possíveis de solucionar um problema. Não existia 
preocupação em se configurar um sistema, mas sim em dar respostas aos casos 
(problemas). 

A partir da idade moderna, a cultura ocidental abandonou a tópica, substituindo-a pelo 
método axiomático dedutivo. Isso nos parece ser fruto do desenvolvimento do Estado 
Moderno e posteriormente do Estado Liberal, aliado à necessidade da classe burguesa 
em legitimar um ordenamento jurídico escrito e sistematizado, o que veio a culminar em 
fins do século XVIII nas grandes codificações. 

Com a efervescência das leis, e posteriormente com o primado do positivismo, 
estabelece-se o método lógico dedutivo, onde a interpretação consiste em partir de uma 
série de princípios e axiomas que devem ter as propriedades de plenitude, 
compatibilidade e independência, mas que não se aplica no campo da jurisprudência. 

Para fins deste trabalho, o termo jurisprudência, citado diversas vezes na obra de 
Viehweg, deve ser compreendido como “ciência jurídica”, com seus preceitos 
dogmáticos, conceituais e sistemáticos. Viehweg defende que a jurisprudência, a ciência 
do direito, não pode ser sistematizada. Para ele, implementar na técnica jurídica um 
caráter científico é equivocado, porque seria necessário axiomatizar o direito e 
estabelecer a proibição da interpretação das normas e uma intervenção contínua do 
legislador. 

A solução seria manter o caráter tópico do Direito, e entendê-lo como uma forma de 
busca do justo. A jurisprudência é uma técnica que opera topicamente dentro do sistema 
jurídico (ATIENZA, 2006). 

Na obra de Viehweg, os topoi, depósitos de argumentos, podem originar raciocínios 
dedutivos ou meramente lógicos. Ou seja, Viehweg não rejeita a interpretação lógico-
formal e considera importante ter a variedade de argumentos, dada a possibilidade de 
amplamente defender este ou aquele, tudo com o objetivo de convencer alguém que, no 
campo do Direito, pelo menos em termos de processo judicial, é o juiz. 

O modo de pensar tópico se contrapõe, no campo da aplicação do direito, ao modo de 
pensar lógico-dedutivo, que tem raízes no cartesianismo e nas ciências matemáticas, por 
considerar que este método se mostra insuficiente em determinados casos. Parece clara 
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a intenção de Viehweg em chamar atenção para a insuficiência legislativa, e para a 
racionalidade limitada do legislador, que não consegue prever e criar leis para todas as 
situações do cotidiano. 

De acordo com Atienza (2006), a tópica se caracteriza como uma técnica do 
pensamento problemático, em que se torna central o topos ou lugar-comum, se 
constituindo como atividade de busca e exame de premissas. A ênfase não está na 
conclusão, mas nas premissas, que são construídas a partir dos argumentos existentes 
nos topoi. 

Para Tércio Sampaio:  

“Quando se fala, hoje, em tópica, pensa-se como já dissemos, numa técnica de 
pensamentos que se orientam para problemas. Trata-se de um estilo de pensar e não, 
propriamente, de um método. 

(...) 

Ao contrário, é um modo de pensar, problemático, que nos permite abordar problemas, 
deles partir e neles culminar. Assim, pensar topicamente significa manter princípios, 
conceitos, postulados com caráter problemático visto que jamais perdem sua qualidade 
de tentativa”. (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 304).  

O repertório ou catálogo de topoi não é limitado, mas sim, elástico, provisório e infinito. 
Os tópicos são possibilidades de orientação e fios condutores do pensamento, da 
argumentação. Para algo ser caracterizado como tópico, deve se mostrar razoável, 
plausível, juridicamente ou não, já que na perspectiva de Viehweg, as ciências sociais 
podem oferecer diversos tópicos ao Direito. E principalmente, não existe hierarquia 
entre os tópicos, que já se mostram diluídos no sistema aberto que é, ou pelo menos 
deve tentar ser, o direito. 

Para Viehweg, o direito deve ser compreendido como um sistema aberto. Alguns 
institutos e categorias (preceitos) usados nos processos jurídicos precisam permanecer 
ambíguos, passíveis de interpretações mais amplas, para assim ser permitida a acolhida 
de novas idéias. 

As palavras se transformam para receber o conteúdo que a comunidade lhes confere. 
Não faz sentido estabelecer, previamente, o sentido das palavras, antes que se esteja 
diante do caso a ser solucionado e que receberá a aplicação das normas jurídicas. 

Transportando tal pensamento para o Direito Civil, pode-se visualizar a idéia de sistema 
aberto quando examinamos os artigos 421 e 422 do Código Civil[8], quando trazem em 
seu texto os chamados “conceitos jurídicos indeterminados”, como função social, boa-fé 
e probidade, que podem ser amplamente conceituados pela doutrina, mas que ganharão 
sentido e eficácia quando aplicados aos casos (problemas).  

Os conceitos indeterminados ficam estanques no texto codificado, e irão assumir 
diversos significados conforme a atuação das partes no ato de argumentar. O juiz ao 
analisar o caso e aplicar o direito, irá dizer se o conteúdo antes lacunoso ou impreciso se 
preencheu ou precisou, e assim decidirá pela aplicação ou não da norma ao caso. O 
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trabalho das partes envolvidas, diante da discussão acerca das cláusulas gerais, consiste 
em municiar o magistrado com a valoração de conceitos, princípios e preceitos 
eqüitativos. 

Viehweg entende problema como um caso de difícil solução, uma questão que permite a 
apresentação de mais de uma resposta, sendo necessário buscar apenas uma como 
solução, desde que seja a mais plausível ou razoável para o problema. 

Para Atienza (2006) o modo de pensar por problemas de Viehweg se aproxima da noção 
de casos difíceis, encontrada, por exemplo, em Ronald Dworkin. Viehweg defende que 
um problema é toda questão que oferece mais de uma resposta, e se faz necessário 
buscar uma única resposta como solução. Contudo, Dworkin (2002) defende a 
necessidade de uma única resposta certa (right answer), o que segundo ele garante 
“integridade” ao sistema. Viehweg prefere trabalhar com o conceito de decisão 
razoável, plausível, ao invés de se inclinar pela decisão certa. 

A teoria de Theodor Viehweg reforça que a ênfase da interpretação jurídica deve ser 
dada ao problema e não ao sistema[9]. Se a ênfase da interpretação é dada ao sistema 
jurídico, este sistema realiza uma seleção de problemas, e os que ficam de fora dele, 
simplesmente, ficam sem ser resolvidos ou sem qualquer atenção por parte do Direito.  

Se a ênfase é dada ao problema, o caminho é buscar o sistema, ou vários tipos de 
sistemas, que possam oferecer a solução para o problema. O problema a ser solucionado 
vai gerar uma seleção de sistemas.  

Dentro das discussões presentes no Direito Civil, pode-se citar, por exemplo, a união 
homoafetiva, a adoção de crianças por casais homossexuais, a questão dos embriões 
excedentários, os testes com células-tronco, e até mesmo o problema dos entes 
despersonalizados, debate tão antigo e ainda sem contornos bem delineados. Se nesses 
casos, a ênfase for dada ao sistema, esses problemas simplesmente não são 
selecionados, e ficam sem solução. 

Mas se ao contrário, procura-se fixar primeiro o problema, a busca da solução partirá 
para o sistema, ou sistemas de Direito Civil, contando também com seus princípios, e 
então uma solução terá que ser encontrada, fruto que será da ampla argumentação e 
confronto de tópicos. 

Surge então, a questão relacionada ao controle a ser exercido no confronto entre os 
tópicos, para que se chegue à almejada solução plausível. Viehweg (2008) esclarece que 
o debate é a instância de controle, na perspectiva do discurso dialético[10]. 

Parece ser possível relacionar o termo debate, com o termo processo (pensando no 
âmbito judicial de solução de conflitos), em que o controle da decisão será garantido 
com a observância do contraditório e da ampla defesa, ou seja, com o pleno exercício da 
dialeticidade pelas partes, considerando a possibilidade de chances iguais de proposição 
e contraposição de premissas, para o surgimento de tópicos. 

A idéia de vários sistemas permeia o Direito Civil, quando se faz referência aos 
chamados microssistemas, como o do consumidor, idoso e adolescente, que são reflexo 
da grande produção legislativa ocorrida após promulgação do Código Civil de 1916. 
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Esses diversos sistemas, ou microssistemas, apresentam para o intérprete diversas fontes 
interpretativas, já que dotados de princípios próprios e especiais.  

Pode-se dizer que o Direito Civil trabalha atualmente com diversos problemas a serem 
solucionados, a partir da aplicação deste ou daquele sistema. A teoria de Viehweg não 
defende que deve existir hierarquia entre os tópicos, e tão pouco entre os sistemas. O 
problema a ser resolvido, naturalmente, a partir do trabalho de argumentação e 
interpretação, irá selecionar os sistemas que serão capazes de apresentar as respostas 
mais razoáveis e plausíveis. E esta seleção de sistemas será fruto do trabalho das partes 
envolvidas e do convencimento produzido na figura do juiz. 

A princípio, pode pairar alguma dúvida sobre como se realizará a seleção de sistemas, 
em que o intérprete procurará alguma fórmula que ofereça a resposta correta. Valiosa 
nesse contexto a lição de Pietro Perlingieri:  

“A questão não reside na disposição topográfica (código, leis especiais), mas na correta 
individuação dos problemas. A tais problemas será necessário dar uma resposta, 
procurando-a no sistema como um todo, sem apego à preconceituosa premissa do 
caráter residual do código, e por outro lado, sem desatenção às leis cada vez mais 
numerosas e fragmentadas”. (PERLINGIERI, 2007, p. 6)  

Equivale dizer que o intérprete deverá em primeiro lugar precisar o problema, qualificá-
lo, como defende Viehweg, para só então procurar, nos diversos sistemas existentes, a 
solução mais plausível e razoável, sempre a partir do confronto dos tópicos 
(argumentos), sem a necessidade de se privilegiar este ou aquele sistema. 

Dessa forma, o sistema de normas jurídicas será sempre renovado pela interpretação, 
porque mantido de forma aberta, a possibilitar novas construções sobre entendimentos e 
soluções a serem aplicadas aos problemas. 

Ao analisar a obra de Viehweg, Atienza (2006) estabelece diversas críticas, que podem 
ser assim resumidas: (i) as noções básicas da tópica são imprecisas e equívocas; (ii) a 
noção de problema é vaga, e deveria ser melhor esclarecida, já que toda a teoria gira em 
torno desse fator; (iii) o conceito de topos é equívoco, podendo ser entendido como 
argumento, enunciado, conteúdo, ou forma argumentativa, noções de direito, adágios, 
princípios, etc; (iv) a teoria de Viehweg menciona que o Direito deve ser preocupar com 
a busca do justo, apresentando proposições vazias sobre justiça, sem estabelecer 
efetivamente um método de controle. 

O citado autor também menciona que a tópica de Viehweg não pode ser compreendida 
como uma teoria da argumentação jurídica e que o seu mérito foi ter descoberto um 
campo para sua investigação (ATIENZA, 2006). 

As críticas devem ser vistas com cuidado, já que não nos parece que Viehweg teve a 
pretensão de criar uma teoria da argumentação. Parece ser mais factível acreditar que 
Viehweg procurou apresentar uma alternativa ao positivismo jurídico, e seu rigor 
tecnicista, inserindo a argumentação, a partir da construção e procura de tópicos, como 
ferramenta para a solução dos problemas. 

De acordo com Bittar; Almeida: 
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“Viehweg não é um contestador do positivismo jurídico, mas oferece uma alternativa ao 
perigo de seu tecnicismo cego. Em sua obra central Tópica e jurisprudência, Viehweg 
não cria nenhum novo conceito, mas faz um preciso e sintético estudo analítico-
histórico da tópica de Aristóteles, a civilística contemporânea. Graças a esse estudo, 
Viehweg reintroduz a argumentação como ferramenta do Direito para a busca da 
decisão. 

(...) 

O que se faz imprescindível esclarecer é que Viehweg não tinha a intenção de criar um 
novo conceito; seu interesse era iluminar e chamar a atenção para um campo do saber 
que estava sendo negligenciado pelo Direito. Dessa perspectiva, sua obra foi e continua 
sendo um marco da Filosofia do Direito do século XX.” (BITTAR; ALMEIDA, 2007, 
p.427/428)  

Viehweg procurou alertar que o direito lida essencialmente com problemas a serem 
solucionados, e que estes, muitas vezes, não são passiveis de solução apenas com a 
subsunção da norma ao fato. Não basta simplesmente utilizar a aplicação fria da lei. É 
preciso interpretar e questionar os conteúdos legislativos, porque estes nem sempre 
conseguirão estar sintonizados com as mudanças da sociedade, e dar a resposta mais 
adequada ao problema. 

A lógica formal pode ser útil à interpretação jurídica, mas será insuficiente para os casos 
mais difíceis, quando o intérprete poderá utilizar o método tópico para buscar, a partir 
do problema e de sua contextualização, a solução mais adequada, razoável ou plausível, 
sempre na perspectiva da busca pelo justo. 

2.3 O pensamento tópico e o Direito Civil 

 O Direito Civil passa por uma crise[11] nos seus institutos, reflexo das transformações 
nos seus princípios, valores, aspectos materiais e formais. De acordo com AMARAL 
(2006), a crise de paradigmas decorre da inadequabilidade dos institutos jurídicos 
construídos no século XIX, para a solução de problemas da sociedade atual. 

Dando enfoque ao Direito Civil, não se vislumbra, atualmente, a prevalência absoluta 
do Código Civil, como ocorreu a partir do século XIX, principalmente a partir da 
instituição do Código Civil Francês. Fruto do pensamento e ideologia liberal, o Código 
Civil Napoleônico surge como monumento legislativo, um sistema completo e coerente, 
capaz de prever solução para todas as questões da vida privada das pessoas, dando ao 
mesmo tempo a segurança jurídica tão almejada pela sociedade burguesa. 

O Código na verdade foi concebido como uma arma contra os desmandos ocorridos no 
ancien régime, e representou uma separação entre a sociedade civil e o Estado. Este, 
agora, devia se submeter ao regramento existente no Código e os cidadãos, ao contrário 
do que ocorria antes, passam a ter acesso a este conteúdo legislativo, visualizando de 
antemão os limites da atuação estatal na esfera privada. É a era da igualdade formal, 
com acesso de todos à lei, que não faz qualquer distinção no momento de ser aplicada. 
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A evolução da sociedade, principalmente com a Revolução Industrial e o franco 
desenvolvimento econômico provocou profundas modificações nas sociedades, que 
viram aparecer novas formas de contratação, novos tipos de sociedade familiar, relações 
obrigacionais as mais diversas, evolução dos tipos societários empresariais, problemas 
na construção da teoria dos atos ilícitos e responsabilidade civil, e com tudo isso, 
gradativamente, o Código vai se tornando insuficiente na regulamentação desses novos 
institutos e situações. 

A ampla produção legislativa ocorrida a partir do surgimento do Código, como reflexo 
das modificações da sociedade contemporânea, indica que o Direito Civil atual não se 
funda em uma só lei codificada, existindo legislação para diversos setores sociais e 
econômicos. Atualmente temos leis especiais para os idosos (Lei 10.741/03), criança e 
adolescente (Lei 8.069/90), consumidor (Lei 8.078/90), Locação (Lei 8.245/91), 
Registro Públicos (Lei 6.015/73), entre outros. 

Para Lorenzetti (1998), o Código vive em companhia de microssistemas e subsistemas 
jurídicos, anotando ainda que o Código perdeu a sua centralidade, e esta se desloca 
progressivamente para o que ele denomina “constitucionalização do Direito Civil”. 

Neste trabalho não existe a pretensão de enfrentar o problema do assunto relacionado a 
constitucionalização do Direito Civil, que para alguns significa interpretar o Direito 
Civil conforme a Constituição (aliás, o que sempre ocorreu, não havendo nenhuma 
novidade nesse aspecto); e para outros, que a Constituição passa a tratar, em seu corpo, 
assuntos e institutos típicos do Direito Civil. Tão pouco se pretende verificar se o 
Código Civil, promulgado no ano de 2002, está ou não no centro do sistema de Direito 
Civil. 

Este trabalho destaca os estudos de Theodor Viehweg, que podem contribuir para a 
necessária atualização do modo de interpretar no Direito Civil, em meio à grande 
expansão legislativa e à promulgação (“reedição”) de um Código no ano de 2002. O 
método de busca de tópicos, como forma de construção da argumentação e busca da 
solução justa (plausível, razoável) ao problema, encontra abrigo e relação com os 
desafios palpitantes enfrentados pelo Direito Civil contemporâneo. 

Conforme já citado neste trabalho, diversas questões (problemas) não são passíveis de 
solução apenas com o recurso de aplicação lógico-dedutiva dos preceitos do Código 
Civil, podendo ou de algum microssistema. Constata-se atualmente insuficiência 
legislativa em vários setores da sociedade ou mesmo regulamentação deficiente ou 
retrograda sobre determinados assuntos, razão pela qual é preciso construir uma nova 
forma de argumentação, em especial, com o auxílio de princípios, como se estes fossem 
os topois mencionados na teoria de Viehweg.  

Não se trata de reformular os códigos e as leis, mas sim de promover uma interpretação 
mais adequada e consentânea com o pluralismo, corolário lógico da democracia, e com 
os princípios preconizados pela Constituição da República de 1988. 

Gallupo (1999) elucida que os princípios são verdadeiros conteúdos normativos, e 
devem ser aplicados nos limites e no contexto das circunstâncias fáticas, sem que sejam 
determinados por estas circunstâncias. Ou seja, os princípios, como topoi (argumentos) 
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devem se direcionar para o problema (circunstância fática), mostrando, no momento da 
aplicação e solução do caso, a sua adequabilidade. 

Os tópicos mencionados por Theodor Viehweg são frutos do debate dialético das partes, 
a partir da compreensão dos textos normativos. A tópica serve essencialmente como 
método de procura de argumentos para a solução de casos difíceis. Os catálogos de 
topoi podem ser constituídos por textos legislativos, e principalmente, por princípios, já 
que estes, pela sua elasticidade e conteúdo aberto se adequam melhor à noção de 
tópicos. 

Os princípios, em especial os do Direito Civil, dotados que são de conteúdo normativo, 
ou seja, são verdadeiras normas jurídicas, atuam como tópicos para a solução dos casos 
difíceis, ou casos que apresentam mais de uma solução. E ao contrário do direito 
positivado em leis, os princípios não possuem hierarquia entre si, assim como os 
tópicos. 

Diante da insuficiência da interpretação lógico-dedutiva, no Código e também no corpo 
legislativo dos microssistemas, abre-se caminho para a construção da argumentação a 
partir da busca de tópicos nos sistemas jurídicos e seus respectivos princípios. 
Contextualizando o problema e partindo dele, é possível construir uma decisão que seja 
fruto da atuação das partes envolvidas e, que conte com a legitimidade de ter sido 
construída dentro do sistema, ou sistemas jurídicos incidentes, mas sempre com ênfase 
no problema. 

Assim é que a obra de Viehweg, negando o tipo de raciocínio lógico seqüencial, tão 
característico da Codificação, em especial, na interpretação do Direito Civil dos séculos 
XIX ao XX, apresenta método de raciocínio que busca enfoque no problema a ser 
solucionado pelo aplicador. Priorizando o problema, é possível através do debate 
dialético das partes selecionar o sistema ou sistemas que podem oferecer respostas a 
este problema, sempre pela busca da decisão razoável e justa. 

A teoria de Viehweg se mostra muito atual, em especial no Direito Civil, e abriu 
caminho para diversos campos de investigação no direito. Parece ser adequado afirmar 
que a tópica, como forma de problematização do pensamento jurídico, serve como 
método, ainda que incompleto, para a busca de soluções aos grandes problemas 
enfrentados pelo Direito Civil. Tal realidade se mostra mais adequada às grandes 
questões vivenciadas pelo Direito Civil, e evita que o intérprete se apegue ao tecnicismo 
cego do positivismo jurídico.   

3. Considerações finais 

 À guisa de conclusão, sinteticamente pode-se dizer que o positivismo jurídico teve sua 
razão de ser e importância dentro do contexto histórico em que surgiu, mas que 
atualmente não á capaz de oferecer resposta a todos os problemas enfrentados, em 
especial no Direito Civil. A obra de Theodor Viehweg trabalha com a reconstrução da 
tópica de Aristóteles e Cícero, procurando evidenciar o caráter problemático do direito, 
e que as soluções e alternativas jurídicas devem focar sempre o problema que se 
pretende resolver, e não o sistema ou sistemas que podem ser utilizados. 
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Apesar das críticas que são feitas à obra de Viehweg, consubstanciadas na falta de rigor 
metodológico e na falta de precisão dos conceitos, não se pode negar a importância e a 
atualidade do debate por ele desenvolvido. O direito possui em si o caráter aporético, e 
não resta dúvida que as soluções interpretativas cunhadas pelo positivismo jurídico são 
insuficientes para satisfazer aos dilemas e problemas atuais. 

O que Viehweg procurou evidenciar foi a insuficiência do método lógico-sistemático 
para a interpretação e construção dos raciocínios jurídicos, principalmente diante dos 
chamados casos difíceis, ou casos que apresentam mais de uma solução. A tópica 
preconiza o modo de pensar que leve em consideração o problema a ser solucionado, 
objetivando a busca da decisão mais justa, razoável e plausível. 

Parece ser muito adequada a interseção da teoria desenvolvida por Viehweg com o 
Direito Civil, que passa atualmente por mudanças de paradigmas, e enfrenta 
constantemente novos desafios e problemas que muitas das vezes não são passíveis de 
solução com o simples recurso da interpretação literal ou lógico-dedutiva aos conteúdos 
do Código Civil e dos microssistemas. 

Mostra-se clara a intenção de Viehweg em compreender o direito como um sistema 
aberto, em que o conteúdo dos institutos e preceitos dogmáticos são passíveis de 
modificação e atualização segundo o trabalho de interpretação. Assim, a sugestão de 
Viehweg encontra abrigo na tendência de construção de cláusulas gerais abertas no 
Direito Civil, e também com a tendência acertada de utilização dos princípios como 
fonte normativa, justamente por possuírem o caráter tópico e elástico, ao contrário do 
que ocorre com a lei positiva, pretensamente completa e coerente, mas que tem se 
mostrado inúmeras vezes insuficiente para abranger e regulamentar todos os dilemas da 
sociedade e do direito civil. 

O modo de pensar tópico pode ser importante arma para o enfrentamento dos novos 
desafios do Direito Civil, sempre com o objetivo de encontrar não simplesmente a 
solução legal (legislativa) para os problemas, mas também a solução mais justa e 
adequada.  
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[1] Nesse sentido, por exemplo: Chaim Perelman e o seu “Nova retórica: tratado da 
argumentação; Stephen Toulmin com “The uses of argument; Neil Maccormick com 
“Legal reasoning and legal theory; e Robert Alexy com “Teoria da argumentação 
jurídica”. 

[2] Importante nesse sentido a lição de Tércio Sampaio: “De modo geral, o positivismo 
jurídico, sobretudo no sentido restrito de positivismo legal, apresenta uma concepção de 
sistema de características notáveis, em que pese a diversidade das suas formas. Em 
primeiro lugar, trata-se de um sistema fechado, do que decorre a exigência de 
acabamento, ou seja, a ausência de lacunas”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A 
ciência do direito. 2. ed. 15. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008, p. 33. 

[3] São de Norberto Bobbio os seguintes apontamentos: “(...) o positivismo jurídico 
sustenta a teoria da interpretação mecanicista, que na atividade do jurista faz 
prevalecer o elemento declarativo sobre o produtivo ou criativo do direito (empregando 
uma imagem moderna, poderíamos dizer que o juspositivismo considera o jurista uma 
espécie de robô ou de calculadora eletrônica). Este foi o ponto escolhido pelos 
adversários para desencadear a contra-ofensiva contra o positivismo jurídico e que 
gerou um debate tremendo, chamado pelos alemães de batalha dos métodos 
(Methodenstreit)”, BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do 
direito. São Paulo: Ícone, 1995, p.133. 

[4] Como reforço, as observações de Tércio Sampaio: “De modo geral, pelo 
procedimento construtivo, as regras jurídicas são referidas a um princípio ou a um 
pequeno número de princípios daí deduzidos. Pelo dogma da subsunção, segundo o 
modelo da lógica clássica, o raciocínio jurídico se caracteriza pelo estabelecimento de 
uma premissa maior, que conteria a diretiva legal genérica, e de uma premissa menor, 
que expressaria o caso concreto, sendo a conclusão a manifestação do juízo concreto”, 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. 15. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 34. 

[5] Para melhor compreensão, ver BITTAR; ALMEIDA: “Então, a atitude do jurista, 
segundo Kelsen, deve consistir num partir da norma jurídica dada, para chegar à própria 
norma jurídica dada. Essa postura é nitidamente contrária à que procura questionar os 
valores que antecederam à elaboração da norma jurídica (aqui se procede raciocinando 
com base na norma retrospectivamente), ou ao que seria possível de se conceber após a 
elaboração da norma jurídica (aqui se procede raciocinando de acordo com a norma 
prospectivamente). Para o positivismo kelseniano, a norma jurídica é o alfa e o ômega 
do sistema normativo, ou seja, o princípio e o fim de todo o sistema”. BITTAR, 
Eduardo C. B; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 356. 

[6] Vale registro as palavras de Hans Kelsen: “Diferentes são as normas de direito. Esta 
não valem por causa do conteúdo. Todo e qualquer conteúdo pode ser direito. Não 
existe conduta humana que, como tal, por sua essência, esteja excluída de tornar-se 
conteúdo de uma norma jurídica. Sua validade não pode ser, por isso, questionada se 
seu conteúdo não corresponder a um valor material ou moral de algum modo 
estabelecido. Uma norma vale como norma jurídica apenas porque foi estabelecida de 
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modo bem determinado, criada segundo uma regra bem determinada e estabelecida de 
acordo com um método específico. O direito só vale como direito positivo, ou seja, 
como direito regulamentado. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à 
problemática científica do direito (versão condensada pelo próprio autor). 5. ed. rev. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 95. 

[7] Para Viehweg: “O aspecto mais importante na análise da tópica constitui a 
constatação de que se trata de uma técnica do pensamento que está orientada para o 
problema. Aristóteles tem ressaltado essa questão diversas vezes.Isto está dito nas 
primeiras palavras de sua Tópica. E é em consonância com elas que também as 
classificações que propõe à tópica são classificações segundo as esferas dos problemas. 
De fato, as conclusões giram em torno dos problemas.” (...) “A tópica pretende 
proporcionar orientações e recomendações sobre o modo como se deve comportar numa 
determinada situação caso não se queira restar sem esperança. Essa constitui-se, 
portanto, a técnica do pensar problematicamente”. (VIEHWEG, Theodor. Tópica e 
jurisprudência. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 33/34).  

[8] Art. 421 – A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 
social do contrato. 

Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

[9] Parece ser adequada a compreensão de “sistema” como sendo o ordenamento 
jurídico, em suas várias manifestações, como a Constituição, os Códigos, as leis 
esparsas, os regulamentos, etc., acompanhados dos diversos conceitos, classificações e 
critérios dogmáticos que lhe são anexos. Sobre o assunto ver: FERRAZ JÚNIOR, 
Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 145/148. 

[10] Eis as palavras de Viehweg: “Mas, também aqui, o pensamento tópico em si 
auxilia, precisamente na forma de interpretação. (...) Nem toda interpretação 
(interpretação, exegese, hermenêutica) faz isso, porém alguma pode fazê-lo. Ela se 
constitui numa parte da tópica e é apropriada às modificações das quais se tem aludido. 
O dialético, se o é no sentido no qual se tem discutido, com isso de, de modo particular 
se faz boa prova. Vê-se claramente que no procedimento aqui descrito, as premissas 
fundamentais se legitimam, como se pode ver, pela aceitação do interlocutor do 
discurso. (...) É evidente que o debate é a única instância de controle e a discussão de 
problemas se mantém dentro daquela esfera do que Aristóteles tem chamado de 
dialeticidade. O que, por aceitação, na disputa tem restado provado, é admissível como 
premissa.” (VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2008, p. 43/44). 

[11] Crise no sentido de superação de paradigmas, com mudança de enfoque nos 
principais institutos como a família, o contrato e a propriedade, como foi já advertido 
pelo Professor César Fiúza, no seu Direito Civil: curso completo (2006). 


