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RESUMO 

O presente artigo pretende investigar e refletir a respeito da Teoria das Fontes do 

Direito, de forma inserida nas complexas demandas pugnadas pelo Estado Democrático 

de Direito, principalmente, as exigências de legitimação do próprio Direito. Nas 

abordagens realizadas nas obras de Introdução ao Estudo do Direito, o tema das fontes é 

circunscrito a questões sobre a lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina, ou ainda 

sobre o que sejam fontes formais ou materiais do Direito.  Todavia, a forma de 

abordagem das fontes do Direito precisa ser revista, vez que o tema traz em seu bojo 

questões mais complexas, que necessitam de um maior aprofundamento. Assim, este 

artigo pretende vislumbrar, através de um diálogo com as compreensões trazidas pelo 

“giro lingüístico”, mais especificamente pela Teoria Discursiva do Direito e pela 

Hermenêutica Filosófica, um outro horizonte para a compreensão da Teoria das Fontes 

do Direito que melhor coadune com os preceitos do Estado Democrático de Direito. 

Para isso, primeiramente, serão apresentadas as principais abordagens acerca das fontes 

do Direito presentes nos diferente manuais de Introdução ao Estudo do Direito. Em 

seguida, se discorrerá, brevemente, sobre o Estado Democrático de Direito, suas 

exigências e características. Isso feito, proceder-se-á a um exame destas compreensões 

teóricas, identificando os aspectos que possam ser insuficientes no contexto do Estado 

Democrático de Direito. Finalmente, serão analisadas as principais idéias advindas do 

“giro lingüístico”, mais precisamente, da Teoria Discursiva do Direito e da 
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Hermenêutica Filosófica, abordando as possíveis contribuições das referidas teorias para 

se repensar a Teoria das Fontes do Direito.  

 

PALAVRAS CHAVES: FONTES DO DIREITO; TEORIA DISCURSIVA DO 

DIREITO; HERMENÊUTICA FILÓSOFICA; ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO. 

 

 

ABSTRACT 

This article seeks to investigate and reflect about the Theory of the Law Sources, 

embedded in the complex demands brought by the Democratic State of Law, mainly, 

the demands of law legitimacy. The approaches undertaken in the works of Introduction 

to the Study of Law, the subject of the sources is limited to questions about the law, 

customs, case law and doctrine, or yet about which are the formal or material sources of 

law. However, the way to approach the sources of law must be revised, as the theme 

brings more complex issues, which require a deeper knowledge. Therefore, this article 

aims to see through a dialogue with the understanding brought by the "linguistic turn", 

more specifically by the Discursive Theory of Law and the Philosophical Hermeneutic, 

another horizon for the understanding the Theory of the Law Sources that better 

complies with precepts of the Democratic State of Law.  To do so, first, the main 

approaches about the sources of law present in the different manuals of Introduction to 

the Study of Law will be shown. Then, will be briefly described the Democratic State of 

Law and its requirements and characteristics. After wards, there will be an examination 

of these theoretical understandings to identify the aspects that may be inadequate in the 

context of the Democratic State of Law. Finally, the main ideas derived from the 

"linguistic turn" will be analyzed, more precisely, the Discursive Theory of Law and 

Philosophical Hermeneutic, addressing the possible contributions of those theories to 

rethink the Theory of the Law Sources. 

   

KEYWORDS: LAW SOURCES; DISCURSIVE THEORY OF LAW; 

PHILOSOPHICAL HERMENEUTIC; DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao se debruçar sobre qualquer objeto de estudo a pergunta pela fonte é uma das 

primeiras a ocorrer àquele que aspira compreender com maior profundidade o tema 

estudado. A pergunta sobre o que é a sabedoria, a justiça, o amor remete sempre ao 

conhecimento de suas fontes.  No Banquete, por exemplo, Platão, ao propor a discussão 

sobre o que é o amor, ilustra como é imprescindível se saber a fonte para, só assim, 

formular qualquer discurso sobre a questão.  

 Como não poderia deixar de ser, um dos motes centrais no âmbito da Ciência do 

Direito diz respeito às suas fontes - questão de grande relevância tanto para formação 

quanto para ação prático-profissional dos operadores do Direito, vez que a compreensão 

do que seja fonte do Direito influi na própria concepção do que seja Direito e, por sua 

vez, condiciona desde os fundamentos jurídicos que se formula, a pretensão aduzida, as 

possíveis contestações até o próprio provimento jurisdicional.  

  No entanto, conforme é colocado por Chamon, nas primeiras linhas do recém 

publicado livro Teoria da Argumentação Jurídica: Constitucionalismo e Democracia 

em uma reconstrução das fontes do Direito moderno, as Teorias do Direito pouco têm 

debatido o assunto. Nas palavras do autor: 

 
Uma questão com a qual as discussões de Teoria do Direito contemporâneas 
pouco se têm preocupado reflexivamente é a referida a um resgate crítico 
reconstrutivo da chamada “Teoria das Fontes do Direito”, cujos 
desenvolvimentos mais elaborados, desde a Escola Histórica, passando pelo 
pandectismo, pelo positivismo clássico e pelo neo-positivismo, é muitas 
vezes assumido sem maiores e mais profundas problematizações – sobretudo 
em face do caráter moderno do Direito. (CHAMON, 2008, p.1). 

 
Por sua vez, Lênio Streck (2005, p.1) acentua que as atuais conformações 

jurídicas exigem uma nova Teoria das Fontes, uma nova Teoria da Norma e um novo 

modo de compreender o Direito, o que ainda não aconteceu, vez que se continua a 

pensar que a lei é a única fonte quando, por exemplo, se exige “lei regulamentadora”, 

ignorando que a própria Constituição é a nova fonte. 

É preciso, portanto, inserir no quadro da atual pesquisa teórico-jurídica, o velho 

e instigante problema das fontes do Direito, de forma a pensá-lo para além dos limites 

de uma dogmática normativista, indo ao encontro de uma Teoria das Fontes agregadora, 

híbrida, plural, lingüística e complexa. 
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Nesse sentido, parece salutar a idéia guardada pela palavra grega kairós.  O 

referido vocábulo designa uma das formas do tempo, o da oportunidade, do instante 

mais propício, quando se precisa encontrar a circunstância adequada ao executar a ação 

correta, usando dos melhores meios para consubstanciar os fins estabelecidos. Assim, 

lembrando a idéia guardada pela expressão kairós, é chegado o momento de se revisitar 

as compreensões acerca das fontes do Direito, considerando que os próprios 

fundamentos filosóficos do que seja justiça passam por um processo de franca 

reformulação com o advento do Estado Democrático de Direito e com o substrato 

trazido pela filosofia da linguagem. 

 

 

1 OS MANUAIS DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO E O 

PROBLEMA DAS FONTES DO DIREITO 

 

Na obra Introdução ao Estudo do Direito, Paulo Dourado de Gusmão assevera 

que a palavra “fonte”, figura muitas vezes, como uma metáfora tradicionalmente usada 

na Ciência do Direito e, nesse sentido, a define tal como Harvarth: “extensão do termo, 

as imediações do ponto de emergência de um curso d’água natural, o lugar onde ele 

passa de invisível a visível, onde sobe do solo à superfície” (HARVATH apud 

GUSMÃO, 2003, p.101). Em seguida, Gusmão complementa revelando o entendimento 

de que fonte do Direito seria “a forma que o pré-jurídico toma no momento em que se 

torna jurídico [...] a origem do Direito, ou seja, de onde ele provém” (GUSMÃO, 2003, 

p.101).  

  Não obstante, para Miguel Reale (1994, p.29) as fontes do Direito são os fatos 

jurídicos de que resultam normas, não sendo objetivamente a origem da norma, mas o 

canal no qual ela se torna relevante. Para o autor, as fontes do Direito seriam os modos 

de formação e revelação das normas jurídicas, o ponto de partida para a busca da norma.  

 No livro Elementos da Teoria Geral do Direito de 1976, Edgar de Godoy da 

Mata Machado reproduz uma idéia de Claude du Pasquier acerca das fontes do Direito: 

 
 Metáfora muito justa, pois remontar à fonte de um rio é procurar o lugar 
onde suas águas brotam da terra; do mesmo modo, inquirir a respeito da fonte 
de uma regra de Direito é pesquisar o ponto pelo qual ela saiu das 
profundezas da vida social para aparecer à superfície do Direito. 
(PASQUIER apud MATA-MACHADO, 1976, p.213).  
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No entanto, Mata-Machado (1976, p.213-214) considera que a pesquisa pela 

fonte do Direito não se restringe à pergunta pelo processo de criação de normas e o 

resultado deste processo, qual seja, a norma em si, mas continua de forma a não se ater 

apenas à pergunta pelo modo como a água sai de uma torneira aberta, envolvendo 

também questionamentos sobre a mina, a origem da água etc.    

 Por sua vez, Tércio Sampaio (1994, p.222) afirma que a questão central para a 

Teoria das Fontes é descobrir quais são os centros produtores, posto que o Direito não é 

essencialmente dado, mas elaborado no interior da cultura humana. Há de se lembrar 

que, para o autor, o Direito como um produto cultural não incorpora a vivência material 

humana, visto que compreende a cultura também como fruto de uma concepção 

apriorística ideal.  

De forma geral, o tema das fontes do Direito é permeado por abordagens sobre a 

lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Os autores, ao tratar das chamadas fontes 

do Direito, definem a lei com sendo a fonte do Direito elaborada pelo Poder Legislativo 

(ou, excepcionalmente, pelo Poder Executivo), no exercício de suas funções normais de 

Poder Constituído, provendo assim a ordem jurídica. O costume é usualmente definido 

como a prática de uma determinada forma de conduta, repetida de maneira uniforme e 

constante pelos membros da comunidade. A jurisprudência, por sua vez, é conceituada 

como o conjunto das manifestações do Poder Judiciário quando do desempenho da 

missão de aplicar contenciosamente a lei aos casos concretos. Na perspectiva da maioria 

dos manuais que tratam sobre o tema, a jurisprudência estabelece um entendimento a 

respeito da norma a ser subsumida ao caso sub judice, sendo a fonte através da qual se 

manifesta o Direito, em sua aplicação prática e real.   Finalmente, a doutrina é delineada 

como o conjunto de exposição, explicação e sistematização do Direito, consubstanciada 

nas manifestações dos jurisconsultos. 

No século XIX travaram-se grandes discussões no âmbito a Ciência do Direito 

quanto ao reconhecimento ou não do costume, da doutrina e da jurisprudência como 

fontes do Direito.  Tal discussão adentrou ao século XX e ainda hoje se encontram, nas 

obras de Introdução ao Estudo do Direito, diferentes posições sobre o tema. Alguns 

classificam como fontes do Direito apenas a lei. Outros como Paulo Dourado de 

Gusmão (2003, p.104) e Edgar de Godoy da Mata Machado (1976, p.217) reconhecem 

também os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Alguns, por sua vez, como ocorre a 
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Garcia Maynes (1956, p.114), defendem que as duas últimas não podem ser 

consideradas fontes do Direito, ou, como afirma Miguel Reale (2004, p.176), a última 

não seria fonte do Direito sendo apenas um instrumento adicional que complementaria 

as fontes Direito. Todavia, seja numa ou noutra concepção, tem-se a classificação 

hierárquica das fontes do Direito, na qual se teria o primado da lei.  

Não obstante, tradicionalmente a Ciência do Direito classifica suas fontes em 

materiais e formais. As fontes formais seriam todas as formas ou maneiras pelas quais o 

Direito se manifesta, tais como a lei, o costume, a jurisprudência. Já as fontes materiais 

do Direito seriam os fatores reais ou ideais que produzem o conteúdo das normas 

jurídicas. Nesse sentido, alguns doutrinadores colocam que as fontes materiais se 

confundem com os fatores sociais do Direito, que são de várias espécies, dentre os quais 

destaca o econômico, geográfico, moral, religioso, histórico, dentre outros. 

Segundo Miguel Reale (1994, p.52), por exemplo, as fontes materiais do Direito 

são os elementos centrais da elaboração jurídica, a própria matéria-prima a partir da 

qual se produzem as normas e correspondem ao fato social e ao valor, que, por sua vez, 

são conjugados para a construção de uma lei. Ainda de acordo com o autor (1994, p.52), 

fontes formais são os elementos que atribuem forma à conjugação entre fato e valor, 

exteriorizando o tratamento dado a eles pela sociedade por um instrumento normativo. 

Na definição de Gusmão (2003, p.104), fontes formais do Direito são meios ou formas 

pelas quais o Direito Positivo se apresenta na história, isto é, a forma como pode ser 

conhecido. Não obstante, para Tércio Sampaio (1994, p.223) a dicotomia entre o formal 

e o material geraria o problema de impedir o entendimento do ordenamento jurídico 

enquanto uma unidade. Assim, a crítica à dicotomia leva-o a restringir suas reflexões 

apenas às estruturas formais do direito posto, excluindo os aspectos materiais.  

 

 

 

 

 

2 O PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: SUAS 

CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS 
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A civilização ocidental foi e é palco de muitas transformações, as quais, em 

geral, passavam por esquemas dualistas, tais como: individual versus coletivo; 

subjetividade versus objetividade; ordem versus desordem; dentre tantas outras. No 

entanto, em tempos mais recentes esse pensamento bipolarizado parece ter se esvaecido. 

Atualmente, inclusive na seara jurídica, as formas de pensamento são múltiplas e 

precisam conviver na diversidade. Houve, portanto, uma mudança de paradigma. 

O termo “paradigma” cunhado por Thomas Kuhn (2001) é definido por Cattoni 

como sendo “realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 

tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes 

de uma ciência” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2002. p, 82). Seguindo orientação 

habermasiana, no âmbito da ciência do Direito, paradigmas seriam: 
 

[...] as visões exemplares de uma comunidade jurídica acerca de como o 
mesmo sistema de direitos e princípios constitucionais podem ser 
considerados no contexto percebido de uma dada sociedade. [...] um 
paradigma de Direito delineia um modelo de sociedade contemporânea para 
explicar como princípios e direitos constitucionais devem ser considerados e 
implementados para que cumpram num dado contexto as funções a eles 
normativamente atribuídas. (HABERMAS apud CATTONI DE OLIVEIRA, 
2002, p. 82).  

 

De acordo com Carvalho Netto (1999, p.476) pode-se afirmar que existem 

quatro paradigmas do Direito. O primeiro seria o pré-moderno que engloba a 

antiguidade e a Idade Média, no qual o Direito era tratado como um conjunto 

normativo, indiferenciado de religião, moral, tradição e costumes, transcendentalmente 

justificados, que consagrava os privilégios de cada uma das castas e suas facções. Sob 

tal paradigma, o juiz tinha a função de realizar a justiça, aplicando as normas concretas 

e individuais casuisticamente, pela ausência de normas gerais e abstratas válidas para 

todos. Por sua vez, o paradigma da modernidade se divide em três grandes paradigmas 

constitucionais: o do Estado de Direito, o do Estado de Bem-Estar Social e o do Estado 

Democrático de Direito.  

Sem adentrar a minúcias atinentes a conformação de Estado dos diferentes 

paradigmas que integram a modernidade, tem-se que, em linhas gerais, o modelo 

científico calcado no paradigma do Estado Liberal, trouxe, no campo jurídico, grandes 

legados seja na garantia dos Direitos Individuais e Políticos, seja na organização do 

Estado com a positivação da Separação de Poderes e a conseqüente repartição de 
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competências.  No entanto, por outro lado tal modelo reduziu a complexidade da vida a 

uma dogmática que se revela cada vez mais insuficiente em face da complexidade e 

pluralidade que caracterizam as sociedades modernas.   

Conforme esclarece Galuppo (2002, p.20), ao contrário do Estado Liberal e do 

Estado Social, o Estado Democrático de Direito pressupõe que o pluralismo é 

constitutivo da própria sociedade contemporânea. Nas palavras do autor: “Com o 

advento da modernidade, a sociedade torna-se uma sociedade complexa, na qual, ao 

contrário das sociedades antigas e medievais convivem projetos de vida e valores 

culturais não raro antagônicos.” (GALUPPO, 2002, p.20).  

Concebe-se um Estado não mais separado da sociedade civil, ao contrário, 

ambos se interpenetram. Por outro lado, a nítida separação dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, com referência à criação jurídica, não tem mais razão de ser, 

uma vez que se começa a entender que quando um magistrado determina o Direito, na 

verdade constrói a norma jurídica adequada à solução do conflito de interesses que lhe é 

submetido.  

Nos ensinamentos de Canotilho (2003, p.1162-1164) o sistema jurídico do 

Estado Democrático de Direito é um sistema normativo aberto de regras e princípios em 

razão de seu dinamismo e da sua receptividade às influências externas. Logo, o Estado 

Democrático de Direito caracteriza-se por um sistema normativo que expressa através 

de normas jurídicas a estruturação das expectativas do poder constituinte, referentes aos 

valores, programas, funções e pessoas. Mas, primordialmente, o sistema jurídico 

atinente ao Estado Democrático de Direito expressa os comandos políticos que 

conduziram à sua elaboração, que estarão prontos para ser alterados, oportuna e 

adequadamente, em decorrência do seu caráter de essencialidade e mutabilidade.  

Nesse sentido, Gallupo (2001, p.59) acentua que a organização e a conformação 

jurídica do dissenso, do pluralismo, consubstanciado inclusive na Constituição Federal 

de 1988, depõem em desfavor de um pensar pronto e acabado acerca das regras 

jurídicas. Portanto, exige-se, no contexto do Estado Democrático do Direito, um “pensar 

problematizador”, no qual a idéia de um sistema fechado, rigoroso e prévio seja afastada 

em prol de uma reconstrução dialógica. Delineia-se, pois, um novo paradigma, onde o 

cidadão deverá ter a oportunidade de influir nos centros decisórios e onde o público não 

se resume ao estatal. O paradigma do Estado Democrático de Direito reclama, portanto, 
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um “direito participativo, pluralista e aberto” (CARVALHO NETTO, 2000, p. 481). 

Cabe, então, a Ciência do Direito a tarefa de pensar as conseqüências da mudança 

trazida pelo paradigma do Estado Democrático de Direito, consubstanciada no art.1º da 

Constituição Federal. Dessa forma, também incumbe à Ciência do Direito a tarefa 

reconstruir institutos e teorias anteriormente existentes que não mais possam ser 

compreendidos no mesmo modo e forma que outrora. 

 

 

3 POR QUE AS FONTES DO DIREITO CONSTIUEM UM PROBLEMA A 

SER REVISTO? 

 

A modernidade operou uma deflagrada subversão dos modelos culturais e 

científicos tradicionais e, por que não, dos seus próprios esquemas jurídicos. Na 

complexidade das sociedades modernas, já não se pode contar com fundamentos 

últimos baseados no sagrado ou em uma “razão absoluta” que a priori forneçam 

respostas universais à solução dos problemas, tal como se tinha na filosofia da 

consciência. Em face da pluralidade e complexidade, que marcam a modernidade, cada 

vez mais, conceitos e fatos analisados pela Ciência do Direito têm escapado a um 

regime de isolamento. Os objetos jurídicos têm fronteiras cada vez menos definidas, que 

se entrecruzam em teias complexas com outros objetos, a tal ponto que as relações entre 

eles são de fundamental importância.  

É certo que, por detrás de quaisquer mudanças paradigmáticas, que se opera ou 

pretende-se operar na compreensão dos fenômenos jurídicos, subjazem transformações 

de cunho filosófico e, nesse sentido, parece ser necessária uma breve consideração 

acerca da filosofia da linguagem.  

A modernidade teve seu nascimento marcado pelo racionalismo de Descartes e 

com a ciência de Galileu a Newton, bem como seu processo de auto-justificação com o 

movimento iluminista e filosofia do idealismo alemão, do criticismo de Kant à dialética 

da história de Hegel. Com chamada “virada lingüística” introduziu-se a novidade 

epistemológica de que o conhecimento e a linguagem têm sentido apenas no diálogo, e 

que a relação sujeito-objeto não pode ser vista de forma limitada a essa díade. De 

acordo com Dummett (1994, p.4-14), a filosofia da linguagem pode ser caracterizada 
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como a filosofia “pós-fregeana”, pois foi a partir da obra de Frege, marcadamente, Os 

fundamentos da Aritmética, de 1884, que se delineou a tão aclamada mudança na ênfase 

filosófica, a qual deixa de ser centrada no sujeito, com o subjetivismo da introspecção, 

passando a se situar na análise da linguagem.  

De uma forma geral, sem considerar as especificidades de cada filósofo 

analítico, a filosofia da linguagem se consubstancia na idéia de que todo pensamento 

ocorre por meio de signos. O pensamento não se dá imediatamente, mas é mediatizado 

por signos, e da mesma forma ocorre com o conhecimento e acesso a realidade. A 

linguagem, ela própria, passa a ser reconhecida como constitutiva do sujeito e do objeto, 

não mais uma simples ponte entre ambos. Noutros termos, o conhecimento estaria 

marcado e mediado pela linguagem, de maneira que conhecer algo é conhecer a 

linguagem que torna esse algo compreensível. Assim, o pensamento passa a ser 

compreendido de forma dialógica e não mais centrado no indivíduo, como ocorria na 

tradição cartesiana.  

Com as repercussões trazidas pelas novas diretrizes epistemológicas operadas 

pela filosofia da linguagem e em face da pluralidade e complexidade, que marcam as 

sociedades modernas, as teorias, os conceitos e fatos analisados pela ciência do Direito 

têm, cada vez mais, escapado ao regime do isolamento até então proposto pela filosofia 

da consciência.  

No entanto, apesar das transformações epistemológicas ocorridas com o advento 

da filosofia da linguagem e com o Estado Democrático de Direito, parece ainda existir, 

no estudo do Direito, o entendimento da Teoria das Fontes como produto da 

compreensão sujeito/objeto. Nos manuais de Introdução ao Estudo do Direito, o tema 

das fontes do Direito, por vezes, fica circunscrito a questões como o reconhecimento ou 

não dos costumes, da doutrina etc., por outras, reflete a sobrevalorização do Poder 

Legislativo, a crença numa legitimidade como dado a priori e o mecanismo lógico-

dedutivo de aplicação do Direito. Nesse quadro, Chamon (2008, p.248) afirma que a 

simples “abertura” das “fontes do Direito” em referência aos costumes e à 

jurisprudência em nada permitiu colocar a questão em melhores leitos.   

Não obstante, percebe-se que tradicionalmente a pergunta pela fonte do Direito 

continua sendo formulada de maneira à tão somente reduzir-se aos seguintes 

questionamentos: De onde nasce o Direito? De onde brota aquilo que vem a constituir o 
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mundo jurídico?  Logo, a própria extensão da pergunta sobre as fontes do Direito, nos 

moldes de como ela tem-se dado, remete à idéia de simples revelação do Direito, 

noutros termos, reflete a compreensão do Direito como algo pronto, posto e acabado.  

Todavia, a forma de abordagem das fontes do Direito deve ser reformulada, vez 

que o tema traz em seu bojo questões muito mais complexas, que não implicam 

propriamente na idéia do brotar das fontes normativas, mas, sim, no seu aspecto 

construtivo. Portanto, a pergunta pela fonte do Direito envolve questões outras, tais 

como: Quais os fenômenos que consubstanciam o Direito propriamente dito? Haveria 

uma relação entre esses fenômenos? Quais os agentes produtores das fontes do Direito? 

Como se dá o reconhecimento dos agentes produtores nas fontes do Direito? Quais os 

critérios para se pensar em fontes legítimas?  

 

 

4 REVISITAR AS FONTES DO DIREITO: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

DA TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E DA HERMENÊUTICA 

FILOSÓFICA 

 

 Considerando que a complexidade e o pluralismo caracterizam a modernidade, 

as fontes de Direito devem ser pensadas num processo de franca reformulação. Mas, 

precisamente, como deve ser pensada a Teoria das fontes do Direito no Paradigma do 

Estado Democrático de Direito? Sob qual reorientação teórica deve-se dar a 

reconstrução da Teoria das Fontes do Direito e sua devida correspondência com os 

preceitos pugnados pelo Estado Democrático de Direito?  

De acordo com Chamon (2008, p.41), toda a problemática referente às fontes do 

Direito “refere-se aos supostos interpretativos assumidos em face da própria 

compreensão e prática do Direito moderno” e, portanto, assevera a indispensabilidade 

de se investigar os “pressupostos nem sempre explicitados e que a praxis jurídica 

contemporânea em muito se mostra ainda presa, quais sejam, questões referentes á 

discricionariedade jurisdicional e ao culto pelo texto legislativo”.  

Isso posto, acredita-se que o processo de revisão da Teoria das Fontes no 

paradigma do Estado Democrático de Direito passa, em linhas gerais, por um repensar 

dos critérios asseguradores da legitimidade, pelo reconhecimento da linguagem como 
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medium universal e pela consideração do contexto enquanto fazer hermenêutico. 

Noutros termos, pensa-se que a Teoria Discursiva do Direito e as novas formulações 

hermenêuticas constituem relevante aporte para se revisitar a Teoria das Fontes numa 

maior correlação com o Estado Democrático de Direito. 

A esse propósito são elucidativos os contributivos teóricos trazidos pela Teoria 

Discursiva do Direito e pela nova compreensão hermenêutica, já que ambas fecundam 

um pensamento acerca do Direito em que o todo de sentido da ordem jurídica passa a 

ser explicitado não já como desenvolução do sentido, mas como sistema aberto.  

A Teoria Discursiva do Direito reconhece a importância das interações 

intersubjetivas e, dessa forma, desenvolve um pensamento que concebe a razão 

enquanto razão comunicativa. A razão comunicativa é definida por Habermas (1998, 

p.65) como sendo o médio lingüístico, mediante o qual se concatenam as interações e se 

estruturam as formas de vida. Com efeito, a legitimidade do Direito assenta-se na 

possibilidade de aceitabilidade racional por parte dos destinatários dos resultados de 

discursos jurídicos de fundamentação e de aplicação. Nesse sentido, Habermas afirma:  

 
Não é a forma do direito, enquanto tal, que legitima o exercício do poder 
político, e sim a ligação com o direito legitimamente estatuído. E, no nível 
pós-tradicional de justificação, só vale como legítimo o direito que conseguiu 
aceitação racional por parte de todos os membros do direito, numa formação 
discursiva da opinião e da vontade (HABERMAS, 1997, p.172).   

 
Não obstante, na esteira do pensamento habermasiano, o Direito moderno é 

marcado pela faticidade da imposição coercitiva de suas leis e a validade inerente à 

pretensão de legitimidade das mesmas. O Direito moderno, ao mesmo tempo em que 

exige obediência, também deve deixar espaço para que se obedeça ao mesmo por 

respeito. Essa tensão entre faticidade e validade deve ser mediatizada pelo Direito: por 

isso ele precisa ser institucionalizado através do princípio democrático. E ainda por isso 

deve se ter, dentro do âmbito da Teoria das Fontes, uma discussão que contemple uma 

reflexão sobre o caráter democrático das fontes do Direito.  

Doravante, a Teoria das Fontes não pode ficar adstrita à preocupação precípua 

com o aspecto formal das fontes do Direito, sob o risco de se admitir em seu escopo 

instâncias de fundamentação que não representem o acordo racional, pelo menos no 

sentido procedimental, dos indivíduos e grupos de uma comunidade jurídica localizada 

e situada historicamente. O que não significa um retorno às fontes materiais do Direito 
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tal como se observou no século XIX, mas simplesmente, um engajamento real e efetivo 

no Estado Democrático de Direito.  

No que concerne às questões hermenêuticas, têm-se mudanças paradigmáticas 

tanto na Hermenêutica Filosófica de viés ontológico, em que se desenvolve o ser da 

compreensão, quanto na Hermenêutica Crítica caráter científico, na qual, como afirma 

Bleicher (2002, p.17), existe uma exortação à mudança da realidade e não à mera 

interpretação. 

A Hermenêutica Filosófica refuta a equivalência da hermenêutica ao 

reducionismo da exegese dos textos legislativos, numa rejeição do pensamento 

categorial e lógico-classificatório como método de elaboração conceptual na Ciência do 

Direito. No escopo de uma nova hermenêutica, o “texto da norma” não é a norma de 

acordo com a qual o caso final vai ser decidido, mas é apenas o ponto de partida para a 

construção da norma decisória, ou ponto de partida mediante o qual o caso é tratado. 

Portanto, a Hermenêutica Filosófica exige a consideração do contexto, da tradição 

problematizada, das pré-compreensões do intérprete etc. Assim, como pensar uma 

Teoria das Fontes apartada do horizonte hermenêutico, posto que, como afirma 

Gadamer (1997, p.14) o homem é um ser hermenêutico? Como deixar de reconhecer 

que os pré-conceitos do intérprete integram o universo jurídico, e assim moldam e se 

apropriam daquilo que é reconhecidamente jurídico? 

Nesse sentido, a Hermenêutica Filosófica fecunda questionamentos sobre a 

abordagem estanque a qual se tem conferido às fontes do Direito. Considerando que 

numa nova compreensão hermenêutica o conteúdo semântico da norma jurídica será 

construído a partir do caso determinado, não se pode mais trabalhar o costume, a 

doutrina, a lei, a jurisprudência de forma isolada. Ao contrário, as chamadas fontes do 

Direito se interpenetram de maneira que não se pode determinar com exatidão quando, 

no processo de compreensão, interpretação e aplicação do Direito (que, conforme 

ensinamento de Gadamer, constituem um só processo) se está a recorrer à doutrina, à lei 

etc.  

Portanto, a Teoria das Fontes com a diversidade dos modos do Direito, 

substituindo a descrição analítica ou sistemática das fontes por um processo 

constituinte, próprio da experiência jurídica, que funcione não mais como disposições 

previstas na lei, mas como mecanismos institucionais reconhecidos pela comunidade 
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jurídica como produtores do Direito. Nesse sentido, a Teoria das fontes deve inserir-se 

num pensamento em que a Constituição não só seja reconhecida como fonte precípua do 

Direito, mas que principalmente seja compreendida como instituidora das condições de 

produção legitima do próprio Direito, haja vista que, no Estado Democrático de Direito, 

a Constituição deve ser percebida como aquela que cria as condições comunicativas 

necessárias para produção legítima, isto é, que cria vias institucionais de deliberação, 

espaços de produção e aplicação legítimos. Além disso, a análise das fontes do Direito 

também deve convergir no sentido de que os princípios constitucionais passam a nortear 

o Direito em todas as dimensões de sua experiência. 

Galuppo (2002, p.169) ao mencionar a relevância do Princípio da Igualdade, 

ressalta a importância do aludido princípio na compreensão que o Direito moderno e o 

Estado Democrático de Direito têm de si mesmos. Ora, tal passagem poderia suscitar a 

idéia habermasiana da auto-reflexividade, isto é, a possibilidade de que reflexões sobre 

determinados conceitos ou esferas do Estado Democrático de Direito possam orientar os 

discursos e práticas presentes no próprio Estado Democrático de Direito. No mesmo 

sentido, pensa-se que a discussão sobre as fontes do Direito possa colaborar, inclusive, 

para reflexão dos vetores cognitivos concernentes ao próprio Estado de Direito. 

Parodiando Galuppo, a discussão sobre a Teoria das Fontes pode contribuir para própria 

compreensão que o Direito moderno e o Estado Democrático de Direito têm de si 

mesmos.  

  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Decerto, a compreensão do que sejam ou não fonte do Direito está - e sempre 

esteve- vinculada à visão do que seja o próprio Direito, e, portanto, foi e é mediatizada 

por uma opção ética, político-ideológica etc. Assim, necessariamente a pergunta pela 

fonte do Direito consiste no questionamento sobre o modo que se constitui e se 

manifesta o Direito vigente em uma determinada fase e em uma determinada sociedade. 

Dessa forma, o presente artigo procurou mostrar a necessidade de se repensar o 

tratamento ministrado ao problema das fontes no atual contexto. Como proposta para se 

revisitar a Teoria das Fontes do Direito foram apresentadas os contributivos teóricos 
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trazidos pela Teria Discursiva do Direito e pela Hermenêutica Filosófica. E, no escopo 

das contribuições teóricas propostas, a Teoria das Fontes do Direito deve considerar - 

desde um paradigma que propõe democracia e participação - a unicidade do caso 

concreto, ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico não é compreendido como 

um conjunto de regras em que a aplicação das normas se dá apenas como um processo 

de subsunção. Enfim, a moderna Teoria do Direito pode e deve conceber as suas fontes 

como um processo intersubjetiva e racionalmente construído.  
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