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Resumo. 
 
Tome-se por jurisprudência defensiva o conjunto de decisões judiciais que permite 
reduzir o número de demandas passíveis de serem analisadas pelos tribunais superiores. 
Pela premissa teórica de Niklas Luhmann, o Direito seria o subsistema social cuja 
função seria produzir comunicação direcionada a generalizar de forma congruente as 
expectativas normativas. O presente texto procura, nessa ótica, posicionar a 
jurisprudência defensiva como contrária a lógica que possibilita a diferenciação do 
subsistema do Direito, uma vez que ela limita, para o futuro, a possibilidade de 
produção de comunicação jurídica, sem, no entanto, oferecer respostas às factuais 
necessidades de sustentação das expectativas normativas. Em última análise, pretende 
configurá-la como uma violação constitucional, se analisada a negativa da prestação 
jurisdicional numa perspectiva de atuação democrática das estruturas do Direito. 
 
1. Introdução: a jurisprudência defensiva como uma solução problemática 

 

O conceito de jurisprudência defensiva não encontra a fixação de conteúdo 

necessária para sua utilização com vistas a uma coerente produção científica. A inicial 

necessidade de busca por uma rigidez terminológica, no entanto, não impede que se 

vislumbrem caminhos para o incremento da teorização do direito a partir do seu estudo. 

Ainda que com relativa raridade, em se tratando de um jargão jurídico, o termo 

é utilizado sempre, em pleno consenso, para se referir a uma forma de decidir que 

implique proteção dos tribunais contra um excessivo número de demandas judiciais a 

eles oferecidas. Fala-se que caso não fosse tomada essa postura, que caracteriza a 

defensividade, os tribunais seriam abarrotados por processos ao ponto da 

impraticabilidade do exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. 1 

                                            
1
 "A carga de trabalho atribuída ao STF é humanamente inadmissível. Não se tem (sic) dados estatísticos 

quanto aos casos que chegam anualmente ao Tribunal Constitucional português, todavia, não parece 
existir dúvida de que o número é infinitamente menor do que os quase 90 mil processos que chegaram ao 
STF em 2000. 
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Nesse prisma, as utilizações do conceito de jurisprudência defensiva são 

sempre voltadas para a percepção desse expediente como uma operação positiva. 

Argumenta-se que o Judiciário não poderia, indistintamente, analisar todas as situações 

de querela que lhe fossem apresentadas, porquanto isso traria o colapso de seu 

funcionamento e, logo, o seu não funcionamento. Considerando que a distribuição de 

justiça depende da atividade jurisdicional, essa postura seria, portanto, benéfica para o 

direito como um todo. 

Assim, o que se tem entendido como jurisprudência defensiva revela a idéia de 

que os tribunais podem, a fim de preservar o que seria o seu melhor funcionamento, 

esquivar-se de demandas jurídicas que representem excesso. 2 

Antes de iniciar uma mais proveitosa conceituação do termo jurisprudência 

defensiva, é interessante sublinhar a concepção de que os problemas da justiça no Brasil 

possam ser solucionados a partir de análises quantitativas da atividade do Judiciário. 

Não é outra a fonte de argumentações que visam sustentar a aprovação de medidas 

como a adoção das chamadas súmulas vinculantes e critérios de transcendência ou 

relevância. 

Ainda nessa ilação, detecta-se freqüentemente uma alusão, como modelo ideal, 

à atividade da Suprema Corte Americana, como tribunal constitucional, que apenas 

                                                                                                                                
Somente a título de comparação, pede-se que se coteje a conhecida e amplíssima competência do STF, 
com a reduzidíssima competência do Tribunal Constitucional português, abaixo aduzida, prevista no art. 
225º da Constituição daquele País. Fica evidente não poder o STF ter uma postura muito ampliativa no 
que toca ao alargamento de sua já alargada competência, sobretudo se comparadas suas atribuições com 
as do Tribunal Constitucional lusitano (...). 
Não se está a justificar a postura defensiva do STF e nem que ela não possa nem deva ser modificada. 
Talvez não da melhor forma, mas a restrição jurisprudencial do STF mostra-se, inequivocamente, medida 
para se evitar o colapso, a inviabilidade (partindo-se da duvidosa premissa que ela ainda não é 
experimentada) do Tribunal brasileiro." In OLIVEIRA, 2002. 
2
 "Como vimos alhures, o controle difuso foi o espólio jurídico norte-americano. Após, veio o controle 

concentrado. Todavia, com a previsão do artigo 103 da CF/88 e a abertura de partes legítimas para 
exercer o controle concentrado no STF, através de Adin e Ação Declaratória de Constitucionalidade, não 

houve outra alternativa ao próprio STF do que criar "Jurisprudências Defensivas", pois do 
contrário a Corte Excelsa desvirtuaria de sua missão constitucional e se transformaria num imenso 
Tribunal de feitos. 
(...) Ao mesmo tempo em que o STF limitava o uso abusivo ou mesmo justo, mas impraticável do 
controle concentrado, sentia a necessidade de modernizar o processo e dar eficiência a tutela jurisdicional. 
O dilema estava estabelecido, pois parecia impossível atender a pólos aparentemente distantes. 
Diante deste quadro, o controle concentrado passou a ser usado como forma de "cascata", pois o controle 
difuso não mais atendia a expectativa de Justiça, em virtude de 14 anos de média para uma causa chegar 
no STF. Isto foi possível pelo leque de partes legítimas a ingressar com o controle concentrado, previsto 
na CF/88(artigo 103). 
Para se ter uma idéia, em 1998, o STF recebeu 18.000 processos; em 2000, 105.000 processos e, em 
2002, cerca de 160.000 processos." CERQUEIRA, 2002. 
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julga o que seriam causas importantes para os interesses de âmbito nacional. Sustenta-se 

que a qualidade dessas decisões seria de valor superior, quando comparadas às que o 

Supremo Tribunal Federal brasileiro é “obrigado” a proferir. A qualidade, nessa visão, 

derivaria inclusive do tempo dedicado a cada caso. 

Contudo, uma jurisprudência que limite a possibilidade de conclusão dos 

processos por meio dos procedimentos judiciais não pode ser simplesmente analisada 

com base em números. Da mesma forma, é perfeitamente variável o que se pode 

entender como qualidade de uma decisão. 

O presente trabalho tem por objeto a observação da jurisprudência defensiva, 

conceituada tecnicamente e exemplificada, a partir da visão do direito como um 

subsistema social, na visão da teoria dos sistemas elaborada por Niklas Luhmann3. 

Tratar-se-á de problematizar essa postura dos tribunais partindo-se de uma visão teórica 

intrincada, mas com vistas à possibilidade de uma prática do direito que possibilite uma 

efetiva vivência do texto constitucional brasileiro. 

A hipótese de que se parte é de que a jurisprudência defensiva, posto que se 

coloque como uma solução a um problema pragmático que se apresente ao sistema do 

direito, representa uma resposta que não se insere diferenciação do subsistema, 

porquanto carente de efetiva auto-referência, e que por isso é problemática. 

Supere-se o mito da neutralidade que poderia ser cobrado na atividade do 

Poder Judiciário. É característico das decisões judiciais que elas não apenas analisem o 

problema apresentado, mas que também levem em conta as conseqüências de si 

decorrentes. Postula-se aqui que é nessa perspectiva que o problema da incapacidade de 

absorção do número de demandas jurídicas, na jurisprudência defensiva, leva que os 

tribunais decidam não decidir, não julgar o mérito da demanda. 

Ao final, sustentar-se-á a conclusão de que a propalada proteção que se almeja 

com essa postura viola princípios constitucionais, ao representar uma institucionalização 

da negativa da prestação jurisdicional, por meio de uma resposta administrativa para a 

existência de numerosos problemas jurídicos. 

 

                                            
3
 LUHMANN, 1997. 
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2. A jurisprudência defensiva 

Não se trata de um termo derivado do latim, que constitua um jargão jurídico, 

nem mesmo de um consagrado conceito processual. Logo, pretende-se aqui não 

exatamente fixar o conteúdo do que possa ser entendido como jurisprudência defensiva, 

mas esclarecer algumas significações e derivações. 

A idéia inicial liga-se a uma decisão em o juiz que não se proponha a dirimir a 

controvérsia que lhe foi apresentada. Ele se esquiva do seu papel na relação processual, 

por um motivo outro que não o mérito da causa, que, ao final, nem chegará a ser 

analisado. 

Há na tradição do direito processual regras que devem ser respeitadas como 

forma a conferir uma espécie de método para a resolução dos conflitos pelo Judiciário. 

Desde os romanos, ao lado do programa condicional das normas jurídicas, o próprio 

processo tem um caminho a ser “percorrido”, e cuja ordem que não se permite a 

inversão, de forma a que, por exemplo, a contestação seja apresentada antes da petição 

inicial. 

As normas procedimentais que a legislação impõe ao procedimento não 

derivam logicamente das decisões judiciais, mas da positivação do direito. Logo, sua 

afirmação na jurisprudência não é senão a aplicação de uma exigência formal legal. 

Outra coisa é a jurisprudência defensiva. Não se trata de mera manifestação de 

formalismo, em contraposição a uma postura substancialista. Essa oposição não se 

aplica, uma vez que as regras dadas como formalistas são direcionadas a um modo pelo 

qual a causas possam ser analisadas, para que se possa adentrar no conhecimento do 

mérito. Elas incitam os sujeitos de direito a que canalizem uniformemente os seus 

interesses a serem postulados em juízo. 

A jurisprudência defensiva não dá alternativas ao processo, não lhe oferece 

caminhos. Ela retira a alternativa, limitando as possibilidades de conclusão satisfatória 

do processo. Não há outra coisa que pudesse ser feita de modo a ensejar o sucesso 

daquele processo, uma vez que ela se direciona ao que se entende como o âmago de 

cada causa individual, da essência do processo. Ela atinge a pretensão do sujeito de 

direito de tal modo que não lhe resta caminho para a sua satisfação. Não basta uma nova 

petição mais bem elaborada. Não bastaria ter interposto antes um recurso. Não seria 

suficiente assinar corretamente uma procuração. 
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A jurisprudência defensiva tem origem na estrita liberdade interpretativa que é 

característica das decisões (e que será devidamente analisada posteriormente), mas 

impede não apenas aquela causa específica de ser analisada, mas decepa do mundo uma 

alternativa possível de incitação do Judiciário à solução de conflitos. 

Não é apenas aquele processo que não logrará ser analisado, mas aquele tipo de 

processo. Não se trata de um aspecto formal, mas de um aspecto existencial no mundo 

do direito. Em uma perspectiva processualista, pode-se vinculá-la às condições do 

exercício do direito de ação e aos pressupostos processuais, tais como competência, 

legitimidade das partes e até mesmo juridicidade do objeto. 

As construções jurisprudenciais vão se formando a cada decisão e orientando 

em relação ao direito. Uma jurisprudência defensiva tem um impacto tal que não 

informa o direito, mas explicita uma situação na qual o Judiciário não informará o 

direito. 

Dessa maneira, a decisão tem na mira não o “espécime”, mas toda a “espécie” 

de processos. Alcança-se com isso o objetivo propalado como necessário ao melhor 

funcionamento do Poder Judiciário no Brasil: a diminuição do número de demandas 

analisáveis. Assim, fica claro que a jurisprudência defensiva não tem origem em varas e 

comarcas, mas nos tribunais, órgãos colegiados superiores. 

Tome-se por jurisprudência defensiva, portanto, o conjunto reiterado de 

decisões judiciais que permite reduzir o número de demandas passíveis de serem 

analisadas pelos tribunais superiores, com a conseqüente diminuição do número de 

processos passíveis de análise pelo Poder Judiciário. 

Essa concepção, por si só, traz, portanto, uma carga conceitual evidente, que se 

evidencia aqui em uma acusação: acusam-se os tribunais de vislumbrarem os processos 

como adversários, de quem se devam defender. 

A palavra “defensiva” deve ser vista como significante de que os tribunais 

visam se esquivar de um número crescente de processos, como se eles representasse um 

mal a ser evitado. A idéia é de que a jurisprudência possa lhes servir como barreira para 

o crescente número das demandas. 

Não se acusa, entretanto, os tribunais de corrupção. Nem mesmo de proposital 

aversão ao trabalho, preguiça ou anseio por comodidade. Não é por conveniência que se 

intenta diminuir o volume do trabalho, que tal postura defensiva é "adotada". Levantar-
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se-á aqui a hipótese de que a origem desse "desvio de função" está mais ligada a uma 

submissão da efetiva lógica jurídica, e não por uma mera burla às regras jurídicas. 

Retome-se, inclusive, que não se trata de uma aplicação linear de normas 

jurídicas, mas de um estabelecimento de regras de interpretação das normas. Não se 

trata de dizer simplesmente que o sujeito S1 não tem direito a D1. Trata-se de definir 

que os sujeitos Sn não terão uma possibilidade de pleitear os direitos Dn; de dizer que o 

tribunal não se presta a analisar aqueles pedidos. 

Da mesma forma, não se pode esquecer que a jurisprudência defensiva só é 

praticável por tribunais superiores, cuja função institucionalmente se deveria dirigir para 

a fixação de interpretações normativas. No caso das posturas defensivas, o tribunal 

acaba por negar a si mesmo sua função interpretativa do que seja ou não direito 

aplicável. 

Em conclusão, fixe-se como jurisprudência defensiva toda construção de 

entendimentos por parte dos tribunais, que diminuam, no espaço da atuação 

interpretativa, o espectro de possibilidades de demandas jurídicas analisáveis. 

Os exemplos ilustrativos não se podem limitar a casos isolados, ou mesmo 

partir de estudo de casos específicos. Para a produtiva análise da jurisprudência 

defensiva, as hipóteses serão levantadas em conjunto, já como cristalização de um 

entendimento. Assim, o trabalho não se debruçará sobre uma ou outra decisão, nem se 

concentrará na postura de um ou outro magistrado.4 A observação se direcionará à 

informação em si, num forma tal que possa ser analisada no subsistema do direito. 

O inicial exemplo de jurisprudência defensiva é a exigência feita pelo Supremo 

Tribunal Federal de atuação em pelo menos nove estados da federação para que se 

configure o “âmbito nacional” de que trata o artigo 103, IX, da Constituição Federal, ao 

conferir às confederações sindicais e entidades de classe legitimidade para a proposição 

de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 5 

                                            
4
 Luhmann critica as saídas empiricistas adotadas pela sociologia para superar as dificuldades em estudar 

o direito que decorrem do não domínio sobre os instrumentos, conceitos e símbolos jurídicos. Desviar a 
atenção do direito para o jurista, analisar a influência de fatores como status social nas decisões de órgãos 
colegiados e pesquisar opiniões populares vinculam os estudos a uma deficiência científica que impede 
captar o direito como um macrossistema complexo e estruturado. Cf. LUHMANN, 1983. pp. 8-14. 
5
 "Ementa: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. Lei federal nº 8.663, de 14 de junho 

de 1993, que revogou o Decreto-Lei nº 869, de 12.12.1969, que estabelecia a inclusão da Educação Moral 
e Cívica como disciplina obrigatória nas escolas do País. 3. Inexiste prova da existência e funcionamento 
em outros Estados da entidade requerente. Exigência de organização da entidade em, no mínimo, nove 
Estados da Federação, conforme jurisprudência desta Corte. ADINs nºs 386 e 79. 4. Ação direta de 
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O caso é que na perspectiva federativa, poderia o Supremo Tribunal Federal 

entender que um sindicato cuja representação não se limitasse a um único estado 

poderia ser entendido como de nível nacional. Em outras palavras, poderia ser entendido 

como nacional todo aquele sindicato cuja base transpusesse a fronteira de um estado, 

vez que além do nível estadual há apenas o nacional. 6 

O Supremo, argumentativamente, traça um paralelo entre a exigibilidade feita 

para os partidos políticos, referente à representação no Congresso Nacional, 

regulamentada pela Lei n° 9.096/95, para exigir aqui o mesmo critério. O art. 13 da Lei 

estabelece o requisito da distribuição dos votos de apoio por um terço dos estados para o 

funcionamento parlamentar dos partidos. 7 

A transposição dessa exigência legal específica para uma situação distinta por 

meio da analogia tem uma conseqüência direta no número das ações direta de 

inconstitucionalidade e ações declaratória de constitucionalidade que podem ser 

legitimamente propostas e, logo, analisadas. 

Observando o espectro dos legitimados, tem-se que ao lado dos partidos 

políticos, e, em verdade, mais que eles, apenas as confederações sindicais e as entidades 

de classe estão diretamente ligadas ao povo. Num prisma quantitativo, representam uma 

possibilidade evidentemente maior de questionamento jurídico quanto à 

constitucionalidade ou não de normas. 

                                                                                                                                
inconstitucionalidade não conhecida, por falta de legitimidade ativa da autora, prejudicado o pedido 
cautelar." STF-ADI-912-MC/RS. Sem grifos no original. 
6 "Ementa: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. 
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). Não é entidade de classe de âmbito nacional, para os efeitos do inciso IX do art. 103 da 

constituição, a que só reúne empresas sediadas no mesmo estado, nem a que congrega outras de 
apenas quatro estados da federação. ação não conhecida, por ilegitimidade ativa "ad causam"." (STF-
ADI-386, in DJ de 28/06/199). Sem grifos no original. 
7 "Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO 
ABSTRATO - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO 
CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. - O controle jurisdicional "in abstracto" da 
constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal, 
suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, 
mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte. (...) Dentre as pessoas 
ativamente legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as 
entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX). - (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da 
entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos 
constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da 
instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-
se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que 
supõe, ordinariamente atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território 
nacional. Precedente: ADIN-386." (STF-ADI-79-QO, in DJ de 05/06/1992). Sem grifos no original. 
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Pois o entendimento do Supremo, sutilmente, acaba por limitar drasticamente 

essa possibilidade, e dificulta que matérias de interesse jurídico legítimo sejam 

questionadas por meio do controle concentrado de constitucionalidade, ainda que seja 

pertinente a um sindicato que represente uma meia dúzia de estados da federação. 

Aliás, há já aqui um outro exemplo de jurisprudência defensiva: a exigência da 

chamada pertinência temática. Condiciona-se a legitimidade de uma entidade de classe a 

existência de um liame entre as suas funções estatutárias e o objeto da ação proposta. 8 

Com esse limite, impede-se, por exemplo, que entidades sindicais possam 

acionar o controle concentrado quando se tratar de uma questão relativa ao meio 

ambiente, porquanto este não seria o escopo dos interesses de um sindicato de 

trabalhadores. Da mesma forma, quaisquer dos mais variados interesses difusos, cuja 

titularidade não pode ser claramente determinada, e que, não raro, são alvos de dano 

decorrentes da ação ou inação do próprio Estado. 

Propriamente em relação aos partidos políticos, pode-se vislumbrar mais um 

exemplo, ainda relacionado à proposição de ações direta de inconstitucionalidade e 

ações declaratória de constitucionalidade. O Supremo definiu que a perda superveniente 

da bancada parlamentar no Congresso Nacional descaracteriza a condição de 

legitimidade para a proposição da ação. 

Essa perda superveniente de representação parlamentar desqualifica a 

legitimidade ativa do partido político ainda que este atendesse, plenamente ao que 

determina o art. 103, VIII, da Constituição no momento do ajuizamento da ação, ou 

seja, no momento da introdução da questão no percurso processual. 

Por fim, identifica-se ainda jurisprudência defensiva quando o Supremo define 

que a valoração das medidas provisórias, em relação ao respeito aos quesitos de 

urgência e relevância, normatizados pelo art. 62 da Constituição Federal, são passíveis 

                                            
8
 “Associação de classe de âmbito nacional. Tem-na, por ser uma associação de classe de âmbito 

nacional, a ATRICON — Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Legitimidade — 
Ação direta de inconstitucionalidade — Associação de classe. A associação de classe, de âmbito 

nacional, há de comprovar a pertinência temática, ou seja, o interesse considerado o respectivo 
estatuto e a norma que se pretenda fulminada. Isso não ocorre quando a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) direciona pedido contra preceito de Carta estadual revelador 
da atuação do Ministério Público comum via procurador de justiça no Tribunal de Contas.” (STF-ADI-
1.873, in DJ de 19/09/2003). Sem grifos no original. 
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de análise do ponto de vista político, mas não de verificação jurídica, salvo em casos 

excepcionais. 9 

Nesse ponto, basta olhar para o número de medidas provisórias já editadas para 

vislumbrar de quantas decisões o Supremo foi capaz de se esquivar da necessidade de 

responder se a medida era ou não urgente, se era ou não relevante. Relegou-se a análise 

desses critérios ao momento da aprovação ou não do conteúdo da medida provisória em 

forma de lei, pelo Poder Legislativo. 

Tais exemplos são ilustrativos de como se pode entender o que seja a 

jurisprudência defensiva. Ela, obviamente, não se limita ao Supremo Tribunal Federal, 

podendo ser encontrada em outros tribunais superiores, com a atribuição de produzir 

decisões interpretativas. Todavia, esses exemplos bastam para a elucidação da questão, 

para a seguinte análise teórica, permitindo já a direta vinculação a uma perspectiva da 

vivência constitucional, de um ponto de vista bastante prático. 

 

3. O direito na sociedade 

Explicite-se de pronto que o direito será tomado como o subsistema social cuja 

função se vincula à comunicação que enseje a generalização congruente de expectativas 

normativas. Tal subsistema opera sua diferenciação por meio da produção e reprodução 

da diferença entre direito e não-direito. Essa idéia, hermética, requer breves 

esclarecimentos em relação aos pressupostos e conseqüências decorrentes, e ainda, ao 

mesmo tempo, em relação ao que não é pressuposto e o que não é decorrente. 

Pressupõe-se que a sociedade seja entendida como o sistema global de 

comunicação, dentro do qual ocorre toda a comunicação, e apenas por ela constituída. 

Trata-se de uma teorização baseada na noção utilizada importada da biologia 

de que as estruturas organizacionais dos organismos vivos se reproduziam produzindo 

                                            
9 "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA 
PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 
62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos 
de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as 
normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida 

provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os 
casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência 
do STF. Ação julgada improcedente." (STF-ADI-2.150, in DJ de 29/11/2002). Sem grifo no original. 
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novos elementos a partir de seus próprios produtos prévios, sem interferências externas 

diretas, criando uma ordem peculiar. 10 

Os organismos vivos reproduzem a vida a partir da vida pré-existente. 

Utilizam-se para tanto de elementos ingeridos provenientes do meio externo, mas, em 

seu interior, os apreendem e transformam de acordo com suas características 

individuais. E ao final desse processo, produzem e reproduzem a si mesmos. 

Para os sistemas sociais, é a comunicação que serve como operação que leva à 

autoprodução. A produção de sentido na lógica de cada sistema oferecerá elementos 

futuros para a reprodução da diferença com o ambiente. Na dinâmica interna dos 

sistemas, um feixe de premissas de experimentação se constitui numa organização 

estrutural que leva a uma pré-seleção das possíveis relações, entre os elementos 

internos, que serão admitidas pelo sistema. 

Nesse singular entendimento, o homem figura como ambiente para o sistema 

da sociedade, estando fora dele. Mas a sociedade não existe sem homens, por que o 

sistema existe na única condição de que ele possa ter um ambiente do qual se distinga. 

Mas é apenas na auto-referência, definindo o que é comunicação e o que não é, em 

termos de informações relevantes ou não, que a sociedade se distingue como unidade. 

Ademais, apenas retirando o homem do conceito de sociedade pode-se conceber que 

mesmo que a comunicação se dê sem que a totalidade dos indivíduos sempre dela 

participe, ainda assim ela possa ser universalmente referente. 

Tal comunicação ocorre num processo não linear, mas circular, de auto-

referência11. No tempo, a comunicação se dá a partir de comunicações anteriores e 

possibilita futuras comunicações; materialmente, as informações que possibilitam a 

comunicação são elas também produtos de comunicação; e socialmente, a comunicação 

comunica, atingindo sua função.12 

A circularidade interna ao sistema, de certa forma tautológica, apóia-se nas 

operações de construção da diferenciação entre o sistema e o ambiente, criando o 

paradoxo de que a unicidade do sistema dependa da existência da unidade da diferença. 

Em outras palavras, só há sociedade porquanto ela se diferencie do seu ambiente. 

                                            
10

 NICOLA, 1997. p.226. 
11 "O sistema autopoiético é autônomo por que a produção de novos elementos depende das operação 
precedentes e constitui pressuposto para as operações posteriores. A cada operação o sistema entra em 
contato consigo mesmo." In: NICOLA, 1997, pp. 227-228. 
12

 NICOLA, 1997, pp. 234-235. 
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Essa perspectiva teórica pretende uma maior possibilidade de compreensão da 

sociedade, pondo a si mesmo como parte da própria sociedade, já que produzida no 

interior da sociedade, já que comunicativa. Dessa forma, essa concepção traz uma 

circularidade de conceitos. 

Pelo conceito de complexidade, tem-se que o mundo oferece ao homem mais 

experiências do que ele pode vivenciar. Assim, há mais informações disponíveis do que 

ele pode perceber e assimilar, bem como existem mais possibilidades de ação do que ele 

seria capaz de realizar. Assim, apresenta-se ao homem a inafastável necessidade de 

seleção. 

Pelo conceito de contingência, inicialmente, cada experiência concreta remete 

o indivíduo a um leque de novas experiências possíveis. Cada uma destas pode, no 

entanto, desapontá-lo, uma vez que a realidade prática pode negá-las, impondo, 

portanto, a necessidade de o homem assumir riscos durante a seleção. 

Na relação sistema/ambiente existente entre o homem e a sociedade, formam-

se estruturas de assimilação das experiências, que possam absorver e controlar os 

problemas da complexidade e da contingência, que forçam o indivíduo a selecionar e 

assumir os riscos de desapontamentos de expectativas. 13 

Consideram-se duas espécies contrárias de reação a desapontamentos de 

expectativas. É possível, por um lado, que a expectativa decepcionada seja adaptada à 

realidade decepcionante: fala-se em expectativa cognitiva, voltada para o aprendizado e 

disposta a renovar a expectativa. Em alternativa, pode-se pretender sustentar a 

expectativa contra a realidade decepcionante: tem-se a expectativa normativa, voltada 

para a reconfiguração da realidade, de acordo com a expectativa que se quer reforçada. 

Nas relações entre os homens, informado por suas expectativas, cognitivas e 

normativas, um indivíduo seleciona, dentre as inúmeras possibilidades de atuação de um 

outro indivíduo, aquelas que podem de fato ser esperadas como realizáveis. 

Além disso, os indivíduos sabem que em relação às possibilidade de seu 

comportamento o outro detém expectativas. Mas ele não sabe precisamente quais, 

dentre as várias possíveis, são essas expectativas. Logo, não apenas as ações, mas 

também as expectativas entre os indivíduos figuram como variáveis. Não se pondera 

                                            
13

 LUHMANN, 1983. p. 45.46. 
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apenas quanto à ação do outro para consigo, mas quanto às expectativas do outro para 

consigo, e também de forma seletiva dentre as inúmeras possibilidades. 

Disso resulta que, na complexidade das interações entre indivíduos, em que 

cada um tem expectativas sobre as expectativas do outro, a contingência seja duplicada. 

É o problema da chamada “dupla contingência”. 

Os subsistemas sociais, nessa realidade complexa e contingente, 

problematizada pela dupla contingência, cuidam cada um de um tipo específico de 

comunicação. O subsistema do direito, conforme já dito, trata da generalização 

congruente de expectativas normativas. Assim, permite-se, sob o selo da validade, que 

os indivíduos possam prever, com certa precisão, quais as expectativas normativas que 

circulam na sociedade. 

A operacionalidade do subsistema do direito é explicável pelo paradoxo de que 

o sistema do direito é fechado porque é aberto. Ele se fecha quanto à normatividade, 

informando de forma auto-referente o que é e o que não é direito. Ao mesmo tempo, ele 

deve se mostrar aberto cognitivamente, sensibilizando-se para as “irritações” ambientais 

que possam ser juridicamente analisáveis, sob o conceito de fato jurídico. 

O fato, no ambiente, por si só, não constitui informação jurídica. A 

comunicação apenas pode se dar na abertura do sistema para os estímulos externos, mas 

que serão processados apenas após uma construção de informação no seu interior. 14 Em 

momentos seqüentes, o sistema inicialmente opera ao gerar uma distinção, mas apenas 

se distingue ao utilizar posteriormente essa distinção. Ou seja, a geração da unidade da 

diferença sistema/ambiente depende da operação a partir de elementos originados em 

uma prévia produção de distinção interna. 

 

4. A evolução do subsistema do direito 

Adotar-se-á aqui o entendimento de que a evolução do subsistema do direito 

trouxe-o ao estágio da positivação15. Tal positivação é entendida como uma fixação de 

sentido que preenche, de forma evidente, a função do subsistema, que é a generalização 

                                            
14

 Por exemplo, "a economia, enquanto forma de pagamento em dinheiro, não entra no direito, mas é 
'decodificada' juridicamente em legal ou ilegal". In: NICOLA, 1997, p. 228. 
15

 Araujo Pinto, ao observar a diferenciação do direito, conclui que a positivação do direito modifica o 
estilo do subsistema, alterando a forma de perseguir e assegurar a generalização congruente de 
expectativas sobre expectativas. Gera-se um incomensurável incremento estrutural para o direito, no que 
se refere à complexidade e à contingência. Cf. ARAUJO PINTO, 2002, pp. 214-237. 
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congruente de expectativas normativas, mas que, ao mesmo tempo, abre novas 

possibilidades de diferenciação. 

Para entender como essa positivação significa, em escala evolutiva, uma 

estrutura organizacional altamente improvável diante da possibilidade de aleatoriedade 

do conteúdo do direito16, deve-se trabalhar com três aspectos de desenvolvimento da 

diferenciação do sistema do direito. 

Inicialmente, tem-se a normatização, como possibilidade de em cada situação 

real confrontar-se o concretizado com o esperado e pretender conformar o primeiro ao 

segundo, configurado numa regra. Num segundo plano, tem-se a institucionalização do 

procedimento decisório, que permite distinguir entre a criação e a aplicação da norma, 

que permite legitimar o critério do que seja direito ou não-direito a terceiros, não 

envolvidos na situação. Em terceiro lugar, a positivação, que permite a fixação de 

sentido como criação de elementos internos ao subsistema a serem recuperados a cada 

aplicação da distinção característica de sua operação comunicativa. 

Nessa perspectiva, a idéia da positivação de uma constituição se insere no 

fluxo de positivação, mas permite a essa evolução uma nova configuração. Ao mesmo 

tempo em que limita valorativamente a produção do direito, a Constituição permite, em 

termos mesmos de validade, à noção de direito e não-direito uma nova possibilidade de 

afirmação ou negação, traduzida nos termos constitucional e inconstitucional. Assim, no 

característico paradoxo da visão teórica aqui adotada, diz-se que a adoção de uma 

Constituição fecha e abre o subsistema, ao permitir que a limitação imposta seja 

reverificada a cada situação de aplicação do seu código interno. 

Sublinhe-se, como dado não meramente interessante, a idéia evolutiva de que a 

Constituição representa não uma novidade, do ponto de vista do estabelecimento de um 

critério para a avaliação do que seja ou não o direito, mas a inédita possibilidade de 

auto-referência nessa operação quanto à sua justificação, quanto à sua legitimidade. 

Sem o fundamento direto na religião, na natureza do mundo ou na razão humana, a 

Constituição representa de certa forma uma “régua” mais essencialmente meramente 

jurídica do que jamais antes, interiorizando ainda mais a sua operação, permitindo ainda 

                                            
16

 "O que é direito hoje, pode não sê-lo amanhã. Trata-se da principal esfera de variação do sistema." 
NICOLA, 1997. p. 234. 
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mais o seu fechamento funcional e, logo, a sua diferenciação. 17 Assim, não se 

vislumbra afinal a Constituição como mais uma mera positivação arbitrariamente 

erigida ao posto superior, mas uma possibilidade de o subsistema ser ainda mais auto-

referente, mesmo a partir de um texto político, porquanto formulado a partir de uma 

concepção jurídica. Assim é o Estado de Direito, que, em resumo, submete o poder à 

verificação de juridicidade, 18 permitindo falar-se da Constituição como um estatuto 

jurídico da política. 

Do ponto de vista da instrumentalização, assim como a positivação evoluiu até 

a possibilidade do estabelecimento de uma Constituição, o direito se desenvolveu, em 

paralelo com a crescente complexidade social, criando papéis específicos para a sua 

operação. 

Os tribunais podem ser tomados como um grau máximo da institucionalização 

de mecanismos para o encaminhamento de desapontamentos no seio do subsistema do 

direito. 

No atual estágio da diferenciação funcional, do juiz é exigido que ele não 

apenas decida sobre cada caso, mas ainda que deva decidir de maneira justa. Há a 

necessidade de que ele decida aliada à sua liberdade de buscar razões para a tomada de 

decisão justa. 

As estruturas organizacionais internas dos sistemas funcionam de forma 

seletiva em relação à miríade de possibilidades advindas da complexidade. Os tribunais 

se colocam como estruturas organizacionais voltadas para a interiorização do problema 

da justiça. Sua atribuição é confrontar a decisão ao padrão superior, hierarquicamente, 

do direito posto. 

Explique-se. Na atual complexidade da sociedade, diferenciada 

funcionalmente, como há uma maior gama de possibilidades, há uma crescente 

necessidade de produção por parte do sistema do direito. Isso se traduz na criação 

incessante de regras jurídicas, dirigidas aos mais variados campos sociais. 

                                            
17

 “Não será possível, a partir da diferenciação funcional, estabelecer as bases da cadeia normativa da 
sociedade com fundamento em doutrinas no direito natural (seja ele de ordem cósmica, moral, teológica 
ou racional-especulativa). A luta contra o Absolutismo –  mote central das Revoluções Francesa e 
Americana – e a busca pela tolerância política e religiosa exigirão uma nova forma de estabelecimento e 
controle do poder. Essa forma – uma invenção do final do século XVIII – consolidou-se, na imensa 
maioria dos países ocidentais, por meio das constituições escritas.” In ARAUJO PINTO, 2003. 
18

 LUHMANN, 1985. p. 53 
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Por isso mesmo, e considerando ainda o atual estágio de instrumentalização, há 

uma crescente necessidade de comparação da realidade concreta às expectativas 

normativas que derivam das regras jurídicas. Há uma demanda crescente, paralela e 

vinculada ao aumento de complexidade social, por decisões judiciais, por respostas aos 

problemas, que vão se apresentando juridicamente. 

Nesse momento, retome-se a idéia de que cada comunicação gera nova 

comunicação, e que cada possibilidade vivenciada permite cogitar outras novas. Ora 

cada informação operada por meio do código direito e não-direito é em si uma 

informação. Cada processo comunicativo no sistema jurídico pode ou não ser aceito. 

Os tribunais têm, então, como atribuição, interiorizar essa operação de retenção 

dessa nova contingência. A assunção de riscos relativos ao desapontamento com a 

realidade pode ser igualmente direcionada às decisões judiciais, e, dessa forma, as 

decisões são alvo de expectativas. Nesse contexto, os tribunais, num movimento de 

reentrada no sistema do direito, comparam a decisão judicial com a positivação, e ao 

estabelecerem qual a interpretação da regra jurídica para os casos é válida, permitem 

que isso seja feito a partir de uma leitura tão somente jurídica, no interior do subsistema. 

Junte-se essa atribuição à evolução da positivação de possibilitou a 

constituição, e pode-se compreender, na teoria dos sistemas, qual a importância dos 

tribunais para a diferenciação do subsistema do direito, rumo à generalização 

congruente de expectativas normativas. 

Ocorre que com a Constituição, as normas tornam-se elas mesmas passíveis de 

análise jurídica quanto à suas juridicidade. Em outras palavras, a comunicação que gere 

a diferença direito não-direito é ela mesma passível de verificação de acordo com esse 

mesmo código, uma vez que o texto constitucional materializa uma configuração da 

forma dessa diferença que se pretende imponível a todas as outras. 

Na vivência constitucional brasileira, compete ao Supremo Tribunal Federal a 

fiscalizar, de forma concentrada, a vivência da Constituição. Em termos mais 

teoricamente comprometidos, ele é a estrutura organizacional cuja atribuição é 

selecionar, de forma central, quais as interações entre os elementos do subsistema são 

aceitáveis, do ponto de vista da hierarquização do código com o qual ele opera. 
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Há ainda a possibilidade do controle difuso de constitucionalidade, em que a 

cada instância decisional da estrutura do Judiciário é possível questionar a adequação à 

norma superior, mas que não será agora senão citada. 

Por hora, tome-se a idéia de um controle central da constitucionalidade das 

normas, como uma forma de subsistema do direito gerir por meio de seu próprio código 

os problemas da complexidade e da contingência no momento em que afetam 

comunicações que caracterizam as suas operações internas de definição da diferença 

direito e não-direito, a partir da perspectiva do ganho evolucional que representa a 

positivação das normas. 

 

5. A jurisprudência defensiva e a diferenciação do subsistema do direito 

Retome-se que a jurisprudência defensiva representa uma fixação de 

entendimentos que diminui o espectro de possibilidades de demandas jurídicas 

analisáveis. Nesse sentido, pode-se dizer que forma-se um paradoxo pelo qual o 

Judiciário opta por não julgar uma espécie de causa, ou seja, decide não decidir. 

Explica-se a forma pela qual é possível introduzir um princípio geral de direito 

na operação construtiva do subsistema tomando-o, na relação dual com a conseqüência 

dele decorrente, como um elemento que apenas “flutua” nessa construção. Ou seja, o 

princípio é um instrumento da operação, mas não é elemento. Ele ao mesmo tempo faz e 

não faz parte da operação. 19 

Nessa perspectiva, pode-se entender por que na prática jurisdicional, a 

jurisprudência não necessariamente se evidencia como um problema. Atuando como um 

princípio do direito, ela entra e sai do processo comunicativo apenas como forma de 

orientá-lo, como um programa condicional. Todavia, o paradoxo da jurisprudência 

defensiva, com relação a sua assimetria quando comparada às suas conseqüências, é 

invertido, se comparada ao que ocorre com os princípios jurídicos que permitem a 

atualização do direito auto-referente. 20 

                                            
19

 MAGALHÃES, 1997. p.271. 
20

 “A diferença princípio/conseqüência surge como um ulterior distinção desenvolvida a partir da 
diferença basal entre direito e não direito. Assim, ela só se torna operativa na medida em que um 
princípio pode funcionar como condição para uma conseqüência. (...) Assim, se estes são indicados em 
função de suas conseqüências, ao invés de como condição destas, não é mais possível falar em princípios 
como programa condicional, que permitem que o direito seja atualizado como referência ao seu passado.” 
in MAGALHÃES, 1997. p 268. 
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A jurisprudência defensiva, posto que não possa ser encontrada na prática 

como fundamento argumentativo das decisões, pode ser observada teoricamente. 

Contudo, torna-se um problema prático porquanto inverte a relação causa e 

conseqüência, e se orienta a partir de seus resultados, e não como condição deles. Ela 

serve a um propósito, o de diminuir o número de processos possíveis. Assim, ao fazer 

parte da operação comunicativa do direito, a construção gera resultados, e subsistema é 

reproduzido, mas de forma tal que impede uma ulterior reprodução. 

Na perspectiva da teoria dos sistemas, surge então a hipótese de que ela seja 

uma informação que impede possibilidades de diferenciação do subsistema, 

contrariando os ganhos evolucionais que representam a Constituição positivada e a 

institucionalização do direito. 

Para a defesa dessa hipótese, considera-se como pressuposto que a 

jurisprudência defensiva subverte a lógica jurídica do sistema, ao utilizá-la com vistas 

ao atendimento a outras lógicas que não a jurídicas. 21O paradoxo em que se insere a 

universalidade de uma comunicação que independe da efetiva participação de todos, 

disfarçado por meio do fundamento democrático da gênese das normas jurídicas, é 

contrariado, e nega-se como jurídica uma possibilidade a operação do código jurídico. 

Insere-se um outro paradoxo, e decide-se pelo não julgamento da causa, criando um 

direito que não se replica. 

Uma característica do sistema jurídico é sua abertura cognitiva para o 

ambiente, como forma de operar suas auto-referência normativa. Por meio da 

jurisprudência defensiva, o sistema se fecha a novas cognições, e emperra o seu ciclo 

comunicativo interno. 

Quando essa obstrução é verificada em âmbito do controle concentrado 

constitucional, que se dirige não às contingências comportamentais, mas à contingência 

das expectativas normativas, o direito se fecha para si mesmo. Ora, se a complexidade 

gerada pela positivação encontrou na fixação de um parâmetro Constitucional uma nova 

gama de possibilidades de verificação de validade, a negativa de possibilidades de 

                                            
21 "A rigor, qualquer procedimento de seleção de causas a serem julgadas pelas Cortes Superiores 
constitui juízo de conveniência e não, propriamente, pronunciamento jurisdicional, uma vez que não se 
aprecia questão de direito, material ou processual, mas se faz uma avaliação da conveniência, pela 
repercussão geral do caso ou pela transcendência da matéria, de haver um pronunciamento final da Corte 
Superior" in MARTINS FILHO, 2002. p 405. 
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verificação dessa mesma validade representa que o direito está negando-se a olhar para 

si mesmo. Assim, o subsistema estaria a negar-se a operar seus próprios elementos. 

Em verdade, o que ocorre é uma submissão da lógica do direito e não-direito a 

uma preocupação com a eficiência do Poder Judiciário. Uma exigibilidade de eficiência 

cega, que acaba por negar a própria realização da função do direito. 22 

O direito tem na definição da diferença entre direito e não-direito uma fonte de 

comunicação. Essa mesma definição, contudo, é entendida pelo sistema como 

contingente, porquanto consiste em apenas uma possibilidade dentre as demais 

possíveis. Ela deriva de uma seleção, realizada no bojo da complexidade, que 

desemboca nas operações jurídicas de definição e de aplicação da diferença direito e 

não-direito. 

Ora se a definição é contingente, ela pode ser submetida ao crivo da verificação 

de acordo com o código do subsistema. Em outras palavras, a seleção entre o que é e o 

que não é direito, porquanto evidente, mostra-se como uma dentre as possibilidades. E o 

papel do direito é gerar expectativas normativas congruentes diante da miríade de 

possibilidades. Assim, as anteriores definições que lhe dão unidade distintiva podem, de 

forma, circular ser avaliadas. 

E se na atual evolução do sistema, a Constituição mostra-se como padrão de 

comparação para a recombinação contínua de reprodução normativa fechada, como 

pode o direito negar a si mesmo que realize a sua operação, sem que com isso negue a si 

mesmo a sua diferenciação? A resposta é não pode. Ele se desdiferencia. 

A postura, de vislumbrar os processos como adversários do Poder Judiciário, é 

contrária o direito que, em sua evolução sistêmica, institucionalizou os mecanismos 

estruturais que permite o encaminhamento de questões jurídicas a uma resolução 

jurídica. Tome-se como um fato que o número de processos supera a capacidade de 

trabalho dos Tribunais Superiores. A realidade da sociedade, complexa como nunca, 

exige um número crescente de informações jurídicas e as possibilidades de atuação do 

Poder Judiciário não comportam essa demanda por operacionalização do código direito 

e não-direito. 

                                            
22

 "Nesse sentido, não haveria necessidade de fundamentação jurídica da decisão que entendesse ser caso 
de apreciação pelo Tribunal, tal como exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não se trata 
de julgamento, mas de seleção de causas a serem julgadas. No entanto, poderia haver uma fundamentação 
de caráter administrativo, de forma sucinta, referindo a inexistência de transcendência do processo." in 
MARTINS FILHO, 2002. p 406. 
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Nesse contexto, uma possibilidade seria evoluir na direção de possibilitar a 

maior operacionalização do subsistema, por meio de um incremento comunicativo na 

sua institucionalização, que possibilitasse um maior número de relações entre seus 

elementos, rumo, portanto, a um aumento de complexidade proporcional ao nível da 

sociedade atual. A complexidade social poderia ser simplificada por meio de seu 

fracionamento difuso entre as operações internas do sistema do direito. 

Em vez disso, adota-se a postura de ignorar irritações internas típicas, como 

forma de condicionar a realidade social às limitações presentes nas estruturas 

organizacionais. 23Assim, o direito não deixa de reconstruir internamente a realidade, 

mas de forma excludente, nega sua complexidade, em vez de se ocupar em reduzi-la. 

Ora, se a complexidade impõe mais demandas judiciais do que a estrutura pode 

processar, um caminho a estrutura interna evoluir e se tornar mais complexa. Por outro 

lado, simplesmente nega-se o status de juridicidade às demandas que são vinculadas ao 

código direito e não-direito. Isso retira dos processos a possibilidade de uma solução 

jurídica quanto ao mérito, mas sem resolver o problema. Da perspectiva jurídica, as 

demandas continuam a existir, apenas não são mais números que limitem o alcance da 

eficiência. 

Os tribunais têm como atribuição gerar decisões sobre decisões. Igualmente, 

suas decisões devem ser tomadas juridicamente. Se cada decisão levar também em 

conta as suas próprias conseqüências, não apenas analisando a conformidade do caso ao 

código, mas ainda a sua própria, essa conformidade deve ser auto-referente, deve ser 

jurídica. 

Uma decisão judicial que leve em conta suas conseqüências do ponto de vista 

da geração de expectativas normativas congruentes é jurídica; uma decisão judicial que 

                                            
23 

"Há que se reconhecer que a Crise por que passa o Judiciário representa o que Thomas Kuhn descrevia 
em sua obra clássica A Estrutura das Revoluções Científicas (1963). Os paradigmas, como modelos de 
soluções aceitáveis para os problemas colocados pela Ciência, não são imutáveis, devendo ser 
substituídos quando insuficientes para explicar ou resolver uma realidade cambiante e mais complexa. 
Admitir um critério de seleção baseado na discricionariedade do julgador nas instâncias superiores 
significa desmistificar o paradigma da plena capacidade de controle, pela Corte Suprema e Tribunais 
Superiores, das lesões perpetradas ao ordenamento jurídico na sociedade." in MARTINS FILHO, 2002. p 
402. 
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se comprometa com a diminuição do número de processos, por sua vez, é 

administrativa. 24 

E quando essas decisões administrativas são tomadas por um tribunal cuja 

função é relacionar elementos resultantes de alta evolução no interior do subsistema, 

como é o caso da constituição, das normas positivadas e do funcionamento das 

instituições jurídicas, ele compromete as possibilidades da auto-referência de forma 

mais ampla que apenas ao caso concreto. Sim, pois a universalidade da comunicação 

pressupõe que ela transborde os indivíduos participantes. 

Dessa forma, os próprios instrumentos internos de seleção de possibilidades 

negam-se a capacidade de evoluir. Eles são capazes de detectar sua incapacidade 

operacional, mas respondem de forma negativa ao seu próprio incremento de 

complexidade. Ele não permitem novas relações que possibilitem reduzir a 

complexidade, mas fixam-se na sua limitação e passam a responder, assumidamente, de 

acordo com outro código, de acordo com premissas enfeixadas na direção de outra 

função. 25 

No parâmetro da fixação de sentido, tem forma circular a existência de uma 

espécie de regra jurídica que serve de ponto de partida para a juridicidade de outras. 

Essa tautologia é ocultada pela assimetrização. A operação comunicativa que opere a 

partir da assimetria gera novas possibilidades comunicativas, novas alternativas para a 

operação circular no interior do sistema. Por outro lado, o questionamento da assimetria 

impede novas comunicações. Concorrente a essas alternativas, a negação da 

possibilidade mesma de se operar comunicativamente obsta a construção de ulteriores 

diferenciações. A evolução depende da geração de novas possibilidades que, por sua 

vez, possibilitem novas possibilidades. 

O sistema do direito interiorizou a Constituição como uma positivação 

superior. Essa norma serve de parâmetro para a juridicidade de outras normas. Esse é o 

modo como o direito se apropria da premissa democrática que, na modernidade, gerou 

as Constituições. O povo como fonte de legitimidade outorga um texto jurídico e lhe 

                                            
24

 Araujo Pinto explica detalhadamente como a excessiva preocupação com as conseqüências da decisão 
pode gerar, dentre outros problemas que apontam para a des-diferenciação do direito, “a introdução de 
premissas políticas no julgamento dos casos judiciais”. Cf. ARAUJO PINTO, 2002, pp. 266-267. 
25

 "Quando dizem que os magistrados são administradores de justiça, chega-se à conclusão de que, pelo 
desproporcionado volume de recursos a serem apreciados e dependendo cada vez mais de um trabalho 
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confere status de norma fundadora da nação. Esse texto, portanto, entra na relação 

assimétrica num patamar superior. 

A jurisprudência defensiva negar possibilidades de comparação entre as 

normas infraconstitucionais e a Constituição. Impede-se assim que o código direito e 

não-direito possa operar com a inovação da diferença constitucional e inconstitucional. 

Essa inovação é uma conquista evolutiva democrática, conforme sua apropriação pelo 

subsistema do direito. Logo, a postura administrativa de uma estrutura organizacional 

cuja atribuição é solucionar conflitos jurídicos é antidemocrática. 

Resta que o expediente da jurisprudência defensiva, conforme ilustrado nos 

exemplos fornecidos pelo Supremo Tribunal Federal, nega ao subsistema do direito a 

sua autoprodução, ao limitar a auto-referência por meio da institucionalização da 

diminuição de possibilidades de questionamentos que envolvam elementos refinados da 

evolução da diferenciação funcional, tais como a constituição. 

Retorne-se, por exemplo, ao caso da pertinência temática e pode-se antever a 

orfandade a que são relegados os direitos difusos quando o controle concentrado limita, 

na prática, o legítimo interesse público a entes estatais. A expressividade social dos 

grupos surgidos em torno de determinados “problemas sociais” específicos resta 

ignorada26, e apenas sobra como caminho, na hipótese de uma lesão um direito 

fundamental constitucionalmente protegido, a canalização jurídica por meios por demais 

indiretos. E nessa postura, o direito nega-se a acompanhar cognitivamente a 

complexidade social, impedindo a operacionalização interna do ponto de vista 

normativo. 27 

                                                                                                                                
hercúleo da assessoria para dar vazão a tamanha demanda, somos cada vez mais 'administradores' e cada 
vez menos 'de justiça'." in MARTINS FILHO, 2002. p 402. 
26

 Tomando-se como exemplo as reivindicações de mudanças no plano internacional, entende-se 
facilmente como ao mesmo tempo movimentos e grupos organizados em torno de ideais humanitários 
ultrapassam fronteiras em busca de suas conquistas mas ao mesmo tempo não há uma institucionalização 
transnacional que permita estabilizar qualquer expectativa normativa. Cf. CAMPILONGO, 2000. pp. 
133-135. 
27

 “Analisando-se retrospectivamente essa dicotomia nos dois paradigmas anteriores, percebe-se que, não 
obstante a oscilação de orientação entre público e privado (no Estado Liberal, o privado 
superdimensionado e o público reduzido a suas funções mínimas, e no Estado Social, uma inversão dos 
pólos), há uma linha de continuidade entre os dois modelos de constitucionalismo: ambos tendem a diluir 
o público no estatal27. Ocorre, porém, que, com a emergência dos movimentos sociais mencionados, não 
há mais como identificar o público com o Estado. Na verdade, as manifestações que surgem de forma 
difusa em setores da sociedade – relacionadas aos chamados “direitos de terceira geração” – veiculam 
reivindicações de direitos que não podem ser atendidos (mediante compensação) pelo Estado, que é, em 
grande parte das situações, responsável (por ação ou omissão no dever fiscalizador) pelos danos que 
ocasionam as próprias reivindicações (os exemplos mais evidentes concentram-se nas demandas relativas 
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Do ponto de vista da obstrução dos caminhos jurídicos, o mesmo vale para 

todos os outros exemplos, citados ou não. Ao adotar uma jurisprudência defensiva, os 

tribunais negam, portanto, não apenas a sua atribuição constitucional, mas a plena 

operacionalização jurídica da Constituição, e com isso provocam uma des-diferenciação 

do sistema. Fazem-no sem contarem com o recurso a uma auto-referência e vinculam 

sua atividade à premissa de que há mais demanda por comunicação jurídica do que as 

estruturas organizacionais são capazes de operar, mas de forma externa ao subsistema. 

Decidem, portanto, a partir de um problema que não é direcionado à função do 

subsistema e que não produz a partir do código próprio uma seleção dentro das 

possibilidades que surgem a partir da fixação de sentido, que representa o atual grau de 

evolução do sistema pela positivação. Assim, oferecem não a prestação jurisdicional, 

porquanto alheia aos elementos internos da dinâmica do subsistema do direito, mas uma 

solução condicionada por suas conseqüências administrativas. 

Como proposição de nova questão, pode-se então questionar se mesma 

negação de prestação jurisdicional, ao não dizer o direito, ao negar ao subsistema a 

produção de sentido que lhe é característica, de acordo com seu atual grau de evolução 

funcional, não seria responsável, ironicamente, por gerar um maior número de 

demandas jurídicas, uma vez que se enfraquece a estabilização das expectativas, 

permanecendo a carência por congruência que se insere no cerne função do direito. Esse 

enfraquecimento poderia levar, no futuro, dentre outras possibilidades, ao 

enfraquecimento das atuais estruturas de encaminhamento de desapontamentos, caso 

elas continuem a se fechar cognitivamente aos ruídos externos de onde o direito se nutre 

de irritações internas. 

 

6. Nota 

O presente trabalho foi confeccionado de acordo com o modelo da revista 

“International Journal of the Sociology of Law” e respectivas instruções disponíveis no 

sítio “http://authors.elsevier.com/JournalDetail.html?PubID=622848&Precis=DESC” 

(acesso em 25.07.2005). O autor reconhece que este relatório não foi efetivamente 

publicado nessa revista. 

 

                                                                                                                                
à tutela do meio ambiente, ao direito do consumidor, à defesa do patrimônio histórico, artístico, cultural e 
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