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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o 

pensamento de Ronald Dworkin em relação aos aspectos 

conceituais da hermenêutica jurídica enquanto ciência que 

estuda os fundamentos da interpretação aplicada ao Direito, bem 

como a verificação da ideia do Direito como integridade, 

baseado nos pressupostos de que as normas jurídicas devem se 

basear nas leis morais vigentes à sociedade tanto na sua 

construção pelos membros do Poder Legislativo - ao construí-las 

- quanto na sua aplicação prática originadas na atuação 

jurisdicional. Se abordará, por fim, a alegoria estabelecida pelo 

filósofo acerca do Juiz Hércules, representando a figura 

simbólica da perfeição, do modelo ideal de atuação dos 

magistrados no que tange a atividade administrativa, 

jurisdicional e moral dos julgadores.   
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Abstract: This article aims to analyze the thought of Ronald 

Dworkin in relation to the conceptual aspects of legal 

hermeneutics as a science that studies the fundamentals of 

interpretation applied to the law, as well as verification of the 

idea of law as integrity, based on the assumptions that legal 

rules should be based on moral laws that apply to society both in 

its construction by the members of the legislature - to build them 

- and in its practical application originated in the court action. If 

address finally the allegory established by the philosopher about 

Hercules Judge, representing the symbolic figure of perfection, 

the ideal model of operation of the judiciary as regards the 

administrative activity, judicial and moral of the judges. 

Keywords: Legal Hermeneutics. How right Integrity. Social 

morality. Judge Hercules. 
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INTRODUÇÃO 

A temática envolvendo a compreensão da hermenêutica jurídica, 

notadamente no que concerne a busca da pela sua conceituação ou 

extensão, se apresenta como uma proposta de pesquisa a estabelecer 

elementos de proximidade entre o objeto do estudo e os próprios 

mecanismos de análise deste. Tal fundamento pauta-se no fato de se propor 

uma discussão de ordem fundamentalmente teórica, cuja exatidão das 

pretensas respostas depende, sobretudo, de posicionamentos interpretativos 

que se relacionam de maneira amálgama com a própria ciência da 

interpretação. 

Em linhas gerais pode ser a hermenêutica compreendida como o 

campo do conhecimento filosófico destinado a discutir a teoria da 

interpretação, assim como o seu âmbito de aplicação na vida prática. Nesta 

senda, a hermenêutica pode adotar linhas de abordagens de diversas ordens, 

dentre elas o da hermenêutica jurídica – foco primordial do presente estudo 

– a estabelecer os mecanismos de interpretação das normas em um 

determinado ordenamento. 

Talvez na seara do direito a hermenêutica tenha espaço para 

discussões mais sensivelmente perceptíveis dentre os seus vários braços de 

manifestação, haja vista ser exatamente no estudo das normas - e assim da 

interpretação a determinar a sua aplicabilidade prática – que podem ser 

vislumbradas as mudanças sociais, políticas ou econômicas surgidas a 

partir da interpretação de regras e princípios do Direito. 

A IDEIA DE HERMENÊUTICA EM DWORKIN 

Em que pese a doutrina clássica da hermenêutica jurídica conceber a ideia 

de que a interpretação pode ser estabelecida de maneira aberta, a 

compreensão Dworkiana parte do pressuposto de que existe apenas uma 

linha interpretativa considerada como correta ou acertada. 

A inexistência de uma multiplicidade de possibilidades interpretativas 

validas, segundo a visão de Dworkin, decorre da aplicação da sua teoria 

material do direito, a qual pressupõe devam os métodos de aplicação e 

interpretação serem estabelecidos após um profundo e minucioso exercício 

de debates abarcando a sociedade civil, os magistrados, os legisladores, 
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enfim, todos aqueles que direta ou indiretamente podem manejar as normas 

jurídicas ou sofrer os efeitos delas decorrentes.  

Preceitua tal compreensão Dworkiana que o direito não se estabelece 

por mera produção legal, tampouco se materializa em sua essência por 

meio das manifestações dos magistrados, mas se constrói pelas partes 

através dos princípios inerentes a determinada sociedade em momento 

histórico estabelecido. Quebra-se, neste sentido, a lógica de 

produção/criação do direito sob a perspectiva unilateral, outrora defendida 

pela teoria positivista do direito. A fundamentação principal das teorias de 

Dworkin pauta-se em uma preocupação, sobretudo, com a aplicabilidade 

dos princípios com efeitos concretos nas ações judicantes, sobrepujando o 

tecnicismo das teorias procedimentalistas, conforme explicita Habermas
2
:  

[...] uma tentativa de evitar as falhas das propostas de solução realistas, 

positivistas e hermenêuticas, bem como de esclarecer, através da adoção de 

direitos concebidos deontologicamente, como a prática de decisão judicial 

pode satisfazer simultaneamente às exigências da segurança do direito e da 

aceitabilidade racional. Contra o realismo, Dworkin sustenta a possibilidade 

e a necessidade de decisões consistentes ligadas a regras, as quais garantem 

uma medida suficiente de garantia do direito. Contra o positivismo, ele 

afirma a possibilidade e a necessidade de decisões ‘corretas’, cujo conteúdo 

é legitimado à luz de princípios  

O posicionamento de Dworkin se apresenta divergente à teoria 

positivista principalmente em função de uma premissa básica, o 

reconhecimento (para o positivismo) de que todas as manifestações que 

derivam do estado seriam essencialmente justas. A análise dessa 

“conformidade com o direito” seria, neste passo, estabelecida com a 

simples verificação de uma validade formal.  

Havendo regularidade formal do processo de construção da norma 

jurídica, contando com ações legitimamente reconhecidas pela sociedade e, 

notadamente, previstas constitucionalmente, já seria possível entender 

determinada manifestação legal como condizente com o direito. 

Segundo Dworkin esta compreensão do direito é simplista e, em 

absoluto, pode ser considerada como instrumento adequado a estabelecer a 

sua “justeza”, tendo em conta a possibilidade de determinadas normas 

contarem com o seu regular processo de criação, e com perfeição 

tramitarem em todas as instâncias constitucionalmente previstas, mas serem 

contrárias aos princípios sociais norteadores da legitima e adequada 

aplicação da norma.  

                                                             
2
  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Volume 1. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 252. 
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Esta máxima contemplaria ainda uma hipotética circunstância em que 

todas as instâncias estatais viessem a se encontrar equivocadas em suas 

manifestações e por conta destas contradições com a adequada subsunção 

principiologica, as decisões restariam eivadas de vício. Em síntese, o 

requisito de validade formal seria insubsistente a atribuir segurança à 

aplicação de uma norma, reputando-a como justa.     

Nesta linha, muito embora se estabeleça em Dworkin uma posição de 

contraposição à teoria positivista, não se pode, sob qualquer pretexto, 

reputar ao teórico a defesa à discricionariedade (vista com profundas 

ressalvas em uma teoria exegeta pura do direito).  

Ao revés, a compreensão de Dworkin é diametralmente oposta às 

inclinações das teorias que estabelecem a possibilidade de a 

discricionariedade ser fonte ou direcionar a aplicação do Direito. Entende 

Dworkin ser imprescindível combater a discricionariedade em nome da 

correta aplicação da norma, contando como fundamental instrumento a 

análise dos princípios por parte do interprete.  

Noutros termos, utilizando-se dos princípios, o interprete seria capaz 

de formar uma linha hermenêutica considerada como correta, afastando 

quaisquer outras formas interpretativas que não se pautassem nos 

fundamentos principiologicos estabelecidos socialmente que de forma 

absoluta vinculariam as manifestações dos magistrados, quanto a uma 

aplicação acertada do direito. 

DIREITO COMO INTEGRIDADE 

Esta concepção parte de uma construção teórica formulada por Dworkin, 

compreendida pela doutrina como Direito como Integridade, pressupondo 

que toda e qualquer manifestação jurídica faz parte de um grande sistema 

integrado, estabelecendo subliminarmente parâmetros ou linhas decisórias 

que contemplem tanto as decisões pretéritas quanto os fundamentos sociais 

atuais a serem observados. Nenhuma decisão ou posicionamento judicante 

poderia ser formado sem que se observassem estas premissas anteriormente 

propostas. 

Deve-se, portanto, perseguir a objetivação de critérios razoavelmente 

seguros para determinar os parâmetros a serem utilizados nas verificações 

interpretativas, quais sejam, segundo a concepção de Dworkin, a Equidade 

a Justiça e o Devido Processo Legal Adjetivo. Estas seriam caracterizadas 

como virtudes que permitiriam identificar o Direito como Integridade. 

A Equidade seria identificada como a possibilidade de que todos os 

sujeitos viessem a ter amplo acesso à participação nas decisões dos 

governantes, por meio de uma universalização do poder político. Afasta-se, 
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portanto a ideia de uma concentração de poderes nas mãos dos agentes 

políticos, na maioria das vezes a deixar os cidadãos em situação de absoluta 

passividade em face de decisões relevantes à sua vida quotidiana. Neste 

sentido, Dworkin estabelece
3
 ser a equidade: 

[...] uma questão de encontrar os procedimentos [...] que distribuem o poder 

político da maneira adequada”, isto é, permite que os cidadãos tenham 

“mais ou menos a mesma influência sobre as decisões que os governam.   

A Justiça, por sua vez pautar-se-ia na preocupação em se estabelecer, 

por parte dos legisladores e das autoridades públicas constituídas a regular 

distribuição de recursos de natureza material para que sejam protegidas as 

liberdades civis, de maneira a viabilizar um resultado moralmente 

justificável. Eis, nesta concepção o fortalecimento da quebra paradigmática 

do ideal positivista em seu sentido mais extremado.   

Por fim, o Devido Processo Legal Adjetivo teria como principais 

fundamentos a busca pela segurança jurídica e a concretização do princípio 

da igualdade, indispensável ao fortalecimento dos Estados de Direito 

hodiernos. A presença desta virtude viabiliza o tratamento estatal sem 

quaisquer espécies de benefícios entre os cidadãos, celebrando, por fim a 

ideia de objetividade formal na administração dos conflitos resolvidos via 

jurisdição, conforme se depreende do excerto
4
:     

[...] queremos que os tribunais e instituições análogas usem procedimentos 

de prova, de descoberta e de revisão que proporcionem um justo grau de 

exatidão, e que, por outro lado, tratem as pessoas acusadas de violação 

como devem ser tratadas as pessoas em tal situação. 

Neste sentido, de acordo com a compreensão de Dworkin acerca da 

busca de uma objetivação principiologica que viesse a afastar as 

discricionariedades tão prejudiciais à boa aplicação do Direito, o interprete 

poderia pautar sua análise em bases solidas e identificar com segurança 

quais seriam as decisões acertadas, em conformidade com as normas 

princípios estabelecidas pela sociedade e pelo estado em comunhão de 

forças
5
:  

[...] as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos 

princípios de justiça, eqüidade e devido processo legal que oferecem a 

melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. 

Há que se repisar, ainda, o fato de que tal compreensão deriva 

necessariamente de um conjunto de ações direcionadas a promover uma 

                                                             
3
 DWORKIN, Ronald.O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.200 

4
Op. Cit. p.200-201 

5
Op. Cit. p. 272. 
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ampla discussão em sede legislativa, judicial e principalmente dando-se 

acesso às manifestações da sociedade civil que de forma mais pontual será 

o objetivo último da aplicação da maioria das normas, delas sentindo 

concretamente os seus efeitos. 

Para a consecução destes objetivos, Ronald Dworkin propõe que se 

analise o direito sob ótica conjuntural, dando a tal proposta a nomenclatura 

de Direito como Integridade. Defende neste sentido a ampliação dos 

flancos de interpretação, promovendo uma ruptura, em certa medida, com 

as teorias interpretativas convencionalistas
6
 assim como com os programas 

instrumentais do pragmatismo jurídico
7
, indicando uma terceira via que 

termina por fundir ambos os modelos, considerando os fundamentos das 

decisões passadas, assim como as aspirações normativas para se atingir 

objetivos futuros, mas sobretudo, levando em conta as manifestações atuais 

da sociedade, as suas aspirações, demandas e as relações de imbricação 

com o próprio estado. Sintetizando tal compreensão, pontua Dworkin:      

A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam criadas e 

vistas na medida do possível, de modo a expressar um sistema único e 

coerente de justiça e equidade na correta proporção. Uma instituição que 

aceite esse ideal às vezes irá, por esta razão, afastar-se da estreita linha das 

decisões anteriores em busca de fidelidade aos princípios concebidos como 

mais fundamentais a esse sistema como um todo. 

A proposta deste dito Direito como Integridade se apresenta, antes, 

como ferramenta hábil a viabilizar uma apreensão do direito em tal nível 

que seja possível a qualquer sujeito compreender no plano teórico os ideais 

principiologicos que pautam o direito e implementá-los concretamente em 

sua realidade fática. 

Desta maneira, desnecessário o questionamento acerca da 

conformidade de determinado fundamento normativo com uma ação 

concretamente considerada. O termômetro da coerência com o que 

preceitua o melhor direito seriam as próprias concepções de justiça 

originadas das normas principiologicas fundadas em espírito de 

uniformidade de posicionamentos por parte dos vários atores sociais que se 

inserem nas discussões acerca do direito. Neste passo, Dworkin considera 

sobre o a ideia de Direito como Integridade
8
: 

[...]promove a união da vida moral e política dos cidadãos: pede ao bom 

cidadão, ao decidir como tratar seu vizinho quando os interesses de ambos 

                                                             
6
 Voltadas primordialmente à análise das decisões e manifestações jurídicas pretéritas como 

base para as decisões hodiernas. 

7
 Preconizando normas programáticas a direcionar as medidas concretas atuais. 

8
 Op. Cit. p.230. 
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entram em conflito que interprete a organização comum da justiça à qual 

estão comprometidos em virtude da cidadania. 

Pode-se destacar como elemento-chave da compreensão acerca dos 

propósitos do Direito como Integridade a ideia de o cidadão interpretar a 

organização comum da justiça à qual está comprometido em virtude da 

cidadania. Os fundamentos de justiça estabelecidos socialmente seriam, 

portanto os fatores a delimitar ações e comportamento jurídicos ou sociais. 

Estas balizas, como já se pontuou anteriormente, devem levar em 

consideração um conjunto de elementos que se fundam nas manifestações e 

experiências do passado, com foco nas possibilidades de efeitos futuros, 

mas observando pontualmente as repercussões atuais, à luz das demandas e 

necessidades sociais em dado momento histórico. Pontua Dworkin
9
 nesta 

linha:  

Não se pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os ideais ou 

objetivos práticos dos políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, 

justificar o que eles fizeram (às vezes incluindo, como veremos, o que eles 

disseram) em uma história geral digna de ser contada aqui, uma história que 

traz consigo uma afirmação complexa: a de que a prática atual pode ser 

organizada e justificada por princípios suficientemente atraentes para 

oferecer um futuro honrado. 

O fundamento da compreensão do Direito como Integridade, se 

apresenta como mais amplo do que a verificação imediata dos efeitos das 

decisões judiciais, não podendo, portanto, tal efeito ser estipulado como 

único a refletir a essência do adequado direito a ser aplicado.  

A eficácia social daquilo que se extrai como produto sem dúvidas é 

pertinente para a completude do sistema (principalmente por dar-lhe 

legitimidade), mas o seu aspecto multifacetado estabelece como 

indispensável a obediência a uma linha de coerência vinculada às decisões 

judiciais anteriores, considerando que estas restaram estabelecidas como 

um caminho de verificação fundamentado nos princípios imanentes na 

sociedade naquele anterior momento histórico
10

           

Uma interpretação bem-sucedida não deve tão somente adequar-se à prática 

que interpreta; deve também justificá-la. Portanto, as decisões só podem ser 

justificadas desenvolvendo-se algum sistema geral de responsabilidade 

moral que se pudesse considerar como um atributo dos membros de uma 

comunidade, no sentido de não prejudicar os demais. 

Discorrendo sobre a ideia do Direito como Integridade e buscando 

demonstrar em que consistiria a prática do trabalho em conjunto dos vários 
                                                             
9
 Op. Cit. p.274. 

10
 Op. Cit. p. 264. 
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atores sociais
11

, Dworkin traça uma alegoria
12

 utilizando-se dos romances 

em cadeia para representar de que maneira esta integridade deve ser 

construída. Pontua como indispensável considerar os elementos 

multifatoriais e a necessidade de uma continuidade no trabalho 

interpretativo para que a aplicação do direito decorra de um processo 

concatenado de medidas pretéritas, atuais e futuras. Pontua: Portanto, 

podemos encontrar uma comparação ainda mais fértil entre literatura e 

direito ao criarmos um gênero literário artificial que podemos chamar de 

“romance em cadeia”.   

Nesta alegoria, trata simbolicamente dos romances em cadeia como 

sendo uma atividade em que cada participante redige um trecho de 

determinada história, e tendo como base os escritos anteriores, deve dar 

continuidade à história de forma a dar-lhe um adequado seguimento. 

Tratando deste aspecto, esclarece Dworkin
13

: 

Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira 

possível o romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a 

complexidade de decidir um caso difícil de direito como integridade. 

Cada nova ação não deve ser materializada de maneira totalmente 

livre (o que caracterizaria como exercício de discricionariedade), mas 

respaldada em decisões ou compreensões jurídicas antecedentes, com as 

quais deve guardar uma coerência, permitindo-se, ao final, conceber aquela 

decisão como fruto de uma manifestação uníssona da adequada aplicação 

do direito.  

DWORKIN E A ALEGORIA DO JUIZ HÉRCULES 

A boa aplicação do direito, para trazer consigo esta característica da 

unidade deve moldar-se aos mesmos mecanismos verificados para a criação 

de um bom romance em cadeia, de maneira a não deixar aflorar 

dissonâncias (eventualmente encontradas em trabalhos feitos por diversos 

agentes), antes demonstrando a fluidez peculiar às manifestações de um 

único autor. Indica Dworkin
14

 que cada romancista: 

[...] pretende criar um só romance a partir do material que recebeu [...] Deve 

criar o melhor romance possível como se fosse obra de um único autor, e 

não, como na verdade é o caso, produto de mãos diferentes   

                                                             
11

  Compreendidos principalmente entre legisladores juristas e demais cidadãos. 
12

 Figura de linguagem direcionada a transmitir uma ideia que não se encontra literalmente 

escrita.  

13
 Op. Cit. p.276 

14
 Idem ibidem. 
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Para estabelecer critérios coerentes à fundamentação teórica das suas 

proposições, Dworkin apresenta a figura simbólica do juiz “Hércules”, com 

habilidades judicantes especiais, posicionamento moral irrepreensível e 

alheio aos fatores externos que poderiam influenciar negativamente na 

materialização das suas decisões.  

Esta criação se faz indispensável quando se propões um modelo de 

Direito como Integridade, ao passo que aos seres humanos restaria 

impossível adotar todas as medidas necessárias e assumir uma postura 

suficientemente diligente e comprometida com a análise profunda de cada 

situação concreta, buscando a análise mais segura e coerente possível
15

.  

Devo tentar expor essa complexa estrutura da interpretação jurídica, e para 

tanto utilizarei um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobre-

humanas, que aceita o direito como integridade. Vamos chama-lo de 

Hércules [...]. 

Hércules serve a nosso propósito porque é livre para concentrar-se nas 

questões de princípio que, segundo o direito como integridade formam o 

direito constitucional que ele aplica. Não precisa preocupar-se com a 

urgência do tempo e dos casos pendentes, e não tem dificuldade alguma, 

como inevitavelmente acontece com qualquer juiz mortal, de encontrar uma 

linguagem e uma argumentação suficientemente ponderadas para introduzir 

quaisquer ressalvas que julgue necessárias, inclusive a suas caracterizações 

iniciais do direito. Também não se preocupa [...] com um problema prático 

adicional que é particularmente sério nos casos constitucionais. 

Esta idealização acerca da figura do juiz Hércules, como afirmado 

pelo próprio Dworkin, somente pode ser verificada no plano teórico, tendo 

em conta a absoluta impossibilidade de um juiz mortal, humano, 

desenvolver tais habilidades diante das influências externas às quais os 

magistrados são submetidos, bem como em função das concepções 

particulares que cada julgador traz consigo de maneira indissociável. 

A grande contribuição que o Juiz Hércules traz ao aprofundamento da 

teoria do Direito como Integridade é exatamente a de estabelecer 

parâmetros ideais de conduta e análise para os juízes mortais se pautarem, 

embora, segundo o próprio Dworkin, tais magistrados podem atuar nos 

moldes do Hércules apenas até determinado ponto, por conta das suas 

limitações humanas. 

Como fator limitante das condutas do magistrado mortal, se identifica 

a verdadeira história política da comunidade a delinear as convicções deste 

em razão da ideia de justiça que se externará pelas suas decisões. Desta 

maneira, a compreensão do jurista ao aplicar a norma restará em plena 

                                                             
15

 Op. Cit. p.287; 454 - 455. 
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harmonia com os princípios que norteiam o “bom direito”, livre de 

discricionariedades, embasados nas estruturas políticas, jurídicas e sociais 

que podem ser identificadas em determinado Estado. 

Esclarece ainda, Dworkin, ser o Direito como Integridade uma 

proposição que traz consigo mais dúvidas do que pontualmente respostas, 

na medida em que estabelece um modelo teórico de proposições acerca da 

abrangência dos elementos agregadores da interpretação.  

Questiona-se, com a proposta do Direito como Integridade até que 

ponto os magistrados teriam a possibilidade de buscar novas alternativas 

para o aperfeiçoamento e melhoria do direito sem incorrer no caminho da 

discricionariedade, tão possivelmente danoso à adequada aplicação do 

direito.  

Em suas palavras sobre a ideia de integridade, Dworkin estabelece 

ainda um contraponto entre as democracias modernas que somente 

poderiam ter a sua estrutura constitucional estabelecida em um contexto 

cuja sociedade se apresente ideologicamente direcionada aos ideais do 

liberalismo e a teoria do Direito como Integridade.  

Os ideais liberais seriam autocontraditórios a tal ponto que estaria o 

projeto da própria figura do Juiz Hércules condenado, haja vista a 

multiplicidade de possibilidades interpretativas que se apresentariam como 

“representantes de um direito adequado”, sem, no entanto, refletir as 

aspirações sociais e os princípios norteadores de uma conduta desejável 

pela comunidade como um todo. 

Tais proposições do modelo liberal, não necessariamente estariam 

comprometidas com o adequado fortalecimento de um ideal principiologico 

ligado à ética e à justiça, antes, poderia estar servindo à manutenção de 

uma situação de caos social, ao passo que tal fluidez de modalidades 

interpretativas poderia vir a ser interessante àqueles que estivessem no 

exercício do poder à frente ou influenciando as instituições judicantes.  

CONCLUSÃO 

As pretensões da teoria do Direito como Integridade, perpassam, enfim, 

pela busca de uma coerência nas decisões judiciais, considerando os 

diversos fatores sociais e políticos inseridos em cada comunidade. Como 

seu fundamento, demonstra-se indispensável a criação de um arcabouço 

moral que venha a contemplar as demandas sociais na sua integralidade. 

Desta forma, apresentam-se como fatores desagregadores à tentativa 

de uma prática deste modelo a teoria positivista pura, assim como o 

arquétipo de um liberalismo exacerbado, com mínima participação do 

Estado como regulador social. Nesta última situação, as interpretações 
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indicativas do “bom direito” sucumbiriam em face da discricionariedade 

derivada da necessidade de se contemplar interesses privados, que em nada 

contemplariam as necessidades sociais ou as normas principiologicas 

indicadoras das condutas adequadas a viabilizar uma convivência 

harmônica entre os membros de determinada comunidade, objetivo último 

do direito. 
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