CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Através do presente artigo, num primeiro momento, reverberar-se-ão as bases
filosóficas da linguagem, a partir de uma revisitação à Crátilo de Platão, tida por muitos como
inaugural à temática, com breve exposição sobre as questões que envolvem a filosofia da
linguagem, colocadas em discussão na obra, mormente, sobre o fundamento convencionalista
e o fundamento naturalista da linguagem, um conflito entre a aparência e a essência.
Em seguida, abordar-se-á acerca da passagem da fase jurídico Positivista para a PósPositivista Neoconstitucional, de forma a verificar sucintamente o contexto histórico em que
o fenômeno ocorreu, diante da proposta deste, a fim de perceber como a humanidade avançou
de uma para a outra, isto é, identificar o que nos trouxe até o presente ponto e a influência
exercida pela filosofia da linguagem na fase contemporânea ou, ao menos, a importância que
ela possui.
A partir dessas noções iniciais, far-se-á, em linhas gerais, uma abordagem sobre a
ideia de Justiça, a partir da observação de sua concepção preexistente na antiguidade,
passando pela fase jurídica Positivista e a que se tem na contemporânea fase jurídica PósPositivista Neoconstitucional. Além disso, propõe-se identificar como o operador do Direito
realiza a construção da ideia de Justiça, diante de tal cenário, em que se pretende, mediante a
imersão de valores constitucionais, através da linguagem como instrumento, obter uma norma
que se traduza num consenso de Justiça, com potencial promotor de pacificação social.
A problemática envolve verificar de que forma a filosofia da linguagem inaugurada na
obra grega platônico-socrática Crátilo relaciona-se com a fase jurídica Pós-Positivista
Neoconstitucional brasileira e com os Operadores do Direito na sua busca da construção da
Justiça à realização da pacificação social?
Destarte, o tema mostra-se relevante e justifica-se ao passo em que se percebe que os
operadores do Direito atravessam uma fase jurídica em que se busca encontrar um novo meio
ou caminho para construir a Justiça, além da ideologia positivista jurídica, para o que se
utilizam da linguagem, pressuposto da comunicação inter-humana. A filosofia da linguagem,
a partir da obra Crátilo, considerada seu marco deflagratório, demonstra-se como meio eficaz
à compreensão do momento por que passam os operadores jurídicos no País e, desta forma,
pode contribuir para instigar a reflexão sobre os motivos que nos trouxeram ao presente
momento e como avançar a partir dele.
A metodologia de abordagem a ser utilizada será a pós-estruturalista. Segundo Peters
(2000, p. 32) caracteriza-se como “uma construção ativa, radicalmente dependente da
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pragmática do contexto, questionando, portanto a suposta universalidade das chamadas
“asserções de verdade.”” O método de procedimento será o histórico e adotar-se-á como meio
o bibliográfico, encontrados em Lamy (2011, p. 57).

1. A ABORDAGEM FILOSÓFICA DA LINGUAGEM EM CRÁTILO DE PLATÃO

Em Crátilo, obra escrita por Platão, século V a. C., considerada peça inaugural a trazer
a primeira abordagem filosófica concernente ao papel da linguagem, em que se busca por um
método de obtenção do conhecimento ou verdade através da palavra, ou melhor, da
argumentação pela dialética.
Trata-se de obra plurissemântica que comporta múltiplas interpretações e é objeto de
inúmeros estudos, não se esgotando numa única. Em sendo assim, o que se pretende é
apresentar uma impressão cunhada em reflexões acerca da obra e do contexto jurídico
brasileiro contemporâneo, a fim de tentar extrair um sentido sobre a temática que possa ser
aplicável

e

traga,

ao

menos,

uma

correlação

com

a

fase

Pós-Positivista

e

Neoconstitucional(is), a qual impõe ou pressupõe ao intérprete jurídico o contato com a
filosofia da linguagem, base da sua linguagem.
O texto filosófico platônico sobre a linguagem apresenta, em linhas gerais, um diálogo
entre Hermógenes e Crátilo, com a intervenção de Sócrates, chamado à conversa para dirimir
a divergência entre os interlocutores que discutiam acerca da justeza ou correção dos nomes,
isto é, sobre a origem e a retidão das palavras como representação simbólica àquilo que
pretendem conferir sentido e compreensão no discurso, ou seja, sobre os critérios que
justificam a denominação do objeto, das coisas, das pessoas e de tudo o mais que a palavra
simboliza.
O cerne do diálogo está em descobrir se há ou não adequação, apropriação, verdade
nos símbolos – palavras – usados para designar pessoas, objetos e coisas. Levanta-se a
questão da origem das palavras, se estas se originam e são intrínsecas à essência das coisas
que definem ou se são convencionalmente utilizadas para distingui-las.
Destarte, de um lado Hermógenes defendia a tese convencionalista, isto é, a ideia de
que a correção dos nomes se fundamenta na convenção entre aqueles que os tomam e os
utilizam, o que justificaria, de certa forma, a denominação diferenciada para as coisas numa e
noutra língua, numa e noutra sociedade, bem como, permitiria uma maior flexibilidade dos
termos utilizados.
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Por outro lado, Crátilo empreende a tese naturalista, para defender que as palavras ou
nomes são conferidos às pessoas, coisas e lugares conforme a sua própria natureza inata, isto
é, cada ser, coisa ou lugar é denominado pelo que realmente representa, por sua essência
intrínseca. Em consequência, aquele ou aquilo que não se revela deste modo padeceria de
originalidade, fadado a uma não verdade.
Apontam Prazeres, Aquino e Marques (2013, p. 104) em conclusão que:
[...] a verdade e a essência, assimilativas na forma lógica da linguagem, restringida
a uma estrutura de mundo, por sua vez está estancada em um limite da linguagem,
que foi antes formalizado por Platão, no Crátilo: tanto que para Platão tais não são
apenas díspares, mas categoricamente privativa de se considerar a linguagem
subordinada, embora coloquiais no problema clássico da verdade e o mundo
sensível. Entende-se que, no Crátilo, a dificuldade em nomear algo impelido pelas
teses do Naturalismo e Convencionalismo, rigorosamente de forma precisa,
imbricam percepção e interpretação, alicerces do problema do conhecimento (gns).

Assim, apresentadas as teses contrapostas, ou, tese versus antítese, observa-se que a
intervenção de Sócrates no diálogo vem em desconstrução de cada uma daquelas e, de certa
forma, até converge para concilia-las. Então, por meio da dialética instalada, o papel de
Sócrates é de instigar a ambos, Crátilo e Hermógenes, a identificar as razões que
fundamentavam suas teses, que se mostram antagônicas e contraditórias, de forma a convergir
e emergir para sublimarem-se e obterem conjuntamente a construção de uma verdade que
emergiria do diálogo encetado.

2. O USO DA LINGUAGEM NO ÂMBITO JURÍDICO E A EVOLUÇÃO DO
POSITIVISMO PARA O PÓS-POSITIVISMO NEOCONSTITUCIONAL(IS)

A linguagem como base da argumentação jurídica denota sua grande importância para
o Direito enquanto sinônimo ou meio de obter a justiça. A construção da justiça a partir da
palavra envolve a problemática encetada no diálogo socrático de Crátilo, discorrido alhures,
ou seja, o enfrentamento do confronto entre duas teses antagônicas - o fundamento naturalista
e o convencionalista.
Notabilizou-se o declínio do positivismo jurídico como instrumento para obter justiça
frente ao seu uso como supedâneo para respaldar as crueldades e malefícios realizados pelo
homem durante a 2ª Grande Guerra Mundial, em que, em nome da lei, a ideologia nazista
justificava toda a sua barbárie. A partir daí houve uma tomada de consciência de que conferir
a premissa adjetiva de justiça a toda a lei, ou seja, preconizar a lei, irrefutavelmente, como
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sempre justa poderia revelar uma grande fragilidade ao se permitir servir a lei, mesmo injusta,
de suporte aos horrores da guerra e de uma justiça formalmente legalizada.
Assim, a constatação de que o positivismo jurídico – que toma a própria lei como
compreensão de justiça –, por si só, não era garantia da existência de fato de justiça, mas, pelo
contrário, fundamento ideológico para respaldar as maiores injustiças, inquietou parcela da
humanidade, mormente juristas e filósofos jurídicos, deflagrando a busca por novos
fundamentos ideológicos a amparar as relações humanas e a regular as condutas e
comportamentos humanos em sociedade.
A partir dessa consciência, passamos a discorrer sucintamente sobre a evolução no
campo jurídico do positivismo legalista para o pós-positivismo neo-constitucional na busca de
uma nova fórmula, capaz de traçar um novo caminho para que o Direito reencontre a justiça e
que se torne um instrumento a conferir a desejada paz social.

2.1

A

EVOLUÇÃO

DO

POSITIVISMO

PARA

O

PÓS-POSITIVISMO

NEO-

CONSTITUCIONAL(IS)

O Positivismo Jurídico exsurge na senda das ideias do conhecimento científico que
pressupõem ordem, determinismo e a objetividade, afastando a incerteza, a imprecisão e a
subjetividade do método racionalizado de obtenção do conhecimento, fundado nos
ensinamentos cartesianos.
Nesse sentido, aduz Bobbio (1995, p. 135):
O positivismo jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito numa
verdadeira e adequada ciência que tivesse as mesmas características das ciências
físico-matemáticas, naturais e sociais. Ora, a característica fundamental da ciência
consiste em sua avaloratividade, isto é, na distinção entre juízos de fato e juízos de
valor e na rigorosa exclusão destes últimos do campo científico: a ciência consiste
somente em juízos de fato. [...] A ciência exclui do próprio âmbito os juízos de
valor, porque ela deseja ser um conhecimento puramente objetivo da realidade,
enquanto os juízos em questão são sempre subjetivos (ou pessoais) e
consequentemente contrários à exigência da objetividade (gns).

Nas palavras de Kelsen (1999, p. 7), expoente do Positivismo Jurídico, constantes no
prefácio à primeira edição de sua clássica obra, Teoria Pura do Direito, evidencia-se, também,
o intuito cientificista conferido ao Direito:
Logo desde o começo foi meu intento elevar a Jurisprudência, que – aberta ou
veladamente – se esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à
altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Importava explicar, não
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as suas tendências endereçadas à formação, mas as suas tendências exclusivamente
dirigidas ao conhecimento do Direito, e aproximar tanto quanto possível os seus
resultados do ideal de toda a ciência: objetividade e exatidão. (Kelsen, 1999, p. 7)

Denota-se, assim, que o Positivismo Jurídico, desde sua origem, buscou revestir o
Direito de cientificidade, sob o custo de torna-lo avalorativo, de forma que, para fincar suas
bases de sustentação, partiu da premissa da justiça como aquilo que está posto na lei, modo
que encontrou para furtar-se da subjetividade que engendra a construção da justiça. Tal, por
outro lado, também procurava representar um Direito divorciado de questões não jurídicas e,
convergente para uma ciência pura, isenta e objetiva, o que creditava ser possível.
Entrementes, dos horrores do holocausto promovido pelo regime nazista, a Teoria
Positivista Jurídica que traz a ideia de que a própria lei, emanada do Estado, seria a
representação de justiça, estremece e passa a ser questionada, porquanto, a exemplo daquela
tragédia, outras poderiam advir, em menor ou maior intensidade, pautadas em tal premissa.
Nesse sentido, Souza (2011, p. 191) aponta:
A ideologia cientificista, a razão instrumental orientada para o domínio e o controle
sobre o homem e a natureza levaram a certa perda do sentido das coisas, como
dizíamos ao início do presente trabalho. A partir da metade do século passado, sob o
impacto dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ressurge o interesse pelas
questões éticas, pelas coisas da vida, que são, no dizer do segundo Wittgenstein,
aquelas que realmente importam (gns).

Percebe-se, destarte, que o Pós-Positivismo emerge em meio a esses sentimentos
decorrentes da tragédia humana da Guerra e, ainda, como tentativa de superar a fragilidade
experimentada através do Positivismo Jurídico como instrumento a conferir Justiça fundada
estritamente na vontade da lei estatal.
Desta forma, num plano ideal, pode-se compreender o Positivismo Jurídico em
sintonia e, aparentemente, perfeitamente adequado e ajustado ao sistema democrático de
Direito, como prescrito na Constituição brasileira, pautado na Separação de Poderes e num
mecanismo de freios e contrapesos que harmonizam e limitam a atuação dos Poderes de
maneira a conferir, em tese, um equilíbrio que poderia confluir para a concretização dos
objetivos fundamentais do país.
Entretanto, embora em teoria a Separação dos Poderes e as normas positivadas
possuam potencial para traduzir uma ideia de Justiça, na práxis exsurge a problemática, isto é,
no momento de sua concretização, por vezes, desvirtua-se, e, a relação entre os Poderes acaba
distorcida. Quiçá tal decorra em razão de que a atuação dos Poderes não é direta, o que se
justifica por sua própria natureza de criação humana, realiza-se através dos indivíduos –
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elemento humano – que os representam e presentam o Estado, e, bem assim, corrompem-no e
corrompem-se, culminando a leva-los ao descrédito, o que pode induzir a uma disfunção dos
Poderes, de forma a comprometer toda a teoria ideológica posta e desfazer, na prática, o que
foi formulado no plano ideário, desaguando numa realidade por vezes cruel e muito aquém
dos ideais propostos a priori.
Assim, compreende-se que o que se busca com o Pós-Positivismo Jurídico é uma nova
via que possa abarcar os valores na contabilização do justo, além da simples norma legal
posta. Nesse contexto, quiçá o Neoconstitucionalismo poderia fincar posição como orientação
viável a introduzir nas normas jurídicas o elemento subjetivo valorativo, como viés capaz de
enfrentar a frieza do objetivismo positivista jurídico.

2.2 O DIREITO COMO JUSTIÇA

A partir da constatação de que o Positivismo Jurídico poderia levar o Estado a
“legalizar” enormes atrocidades contra a vida humana, por meio de um Direito “formalmente”
justo, posto e prescrito na lei, pode-se dizer que surgiu o Pós-Positivismo que se preocupa em
trazer para o Direito uma ideia de Justiça não apenas e tão somente calcada na premissa de
que a lei emanada do Estado é justa, mas de que esta precisa ser construída com base em
valores.
A nova corrente jus-filosófica, pós-positivista, firma-se em contraposição à ideia do
Positivismo Jurídico, abalado a partir da trágica utilidade de justiça que conferiu à lei estatal
para fundamentar a ideologia nazista. Traz consigo a busca por uma reaproximação da Moral
e do Direito, numa tentativa de reinserir os valores à norma legal, como remédio para evitar
tal consequência desastrosa da aplicação do Positivismo Jurídico.
Eis aí a grande dificuldade. Definir o que é Justiça, como obtê-la e quais os limites
que cabe impor ao Estado que proclama as leis e ao Operador do Direito que aplica os
preceitos legais. Aqui, mais uma vez, retoma-se a Filosofia para buscar uma compreensão
sobre o que se conceitua por Justiça e quais os valores envolvidos para sua obtenção.
Da antiguidade tem-se no filósofo grego Aristóteles (1991, p. 96) uma primeira ideia
de Justiça para o Direito:
Vemos que todos os homens entendem por justiça aquela disposição de caráter
que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e
desejar o que é justo; e do mesmo modo, por injustiça se entende a disposição que as
leva a agir injustamente e a desejar o que é injusto. Também nós, portanto,
assentaremos isso como base geral (gns).

7

Aduz Corrêa (2014, p. 24), “Sócrates, e posteriormente seus herdeiros filosóficos,
Platão e Aristóteles propuseram uma justiça natural ou um direito natural (latim: ius
naturales), no entanto, Aristóteles é considerado o pai do direito natural [...]”. Assim, em
Aristóteles tem-se a conexão da Justiça às Virtudes Morais, estabelece que a Justiça se vincula
ao que é virtuoso e, num conceito negativo, Justiça não é o vício que seria o excesso ou a
insuficiência de virtudes. A virtude encontra-se no equilíbrio, no meio-termo, fora disso, o
caráter torna-se vício. Ainda, em Aristóteles a Justiça é por si só uma virtude.
Essa abordagem de Justiça com fundamento nas Virtudes foi – a exemplo de São
Tomás de Aquino na Idade Média – e ainda é adotada por filósofos contemporâneos – como
Michael Sandel que aduz em sua obra acerca das Virtudes Cívicas.
Contudo, a admissão da Justiça como Virtude traz consigo a difícil questão de definir
as virtudes, ou seja, quais os valores serão tidos como definidores de uma boa vida e,
consequentemente, preceitos de Justiça? O que é devido a cada um? Quem o define? Caberia
ao Estado definir ao editar a lei? Caberia ao juiz definir ao julgar? Haveria como definir
virtudes universais?

E como solucionar questões que põem em confronto virtudes

coexistentes? Da obra de Sandel (2014, p. 116) podem-se extrair algumas dessas provocações.
A partir da modernidade, a concepção de Justiça tem um salto com a filosofia de
Hobbes (1651, p. 47) ao definir em sua obra Leviatã a necessidade de um pacto social que
confira ao Estado o poder de estabelecer a lei para evitar a barbárie humana e obter a Justiça a
partir dela, pois refuta a concepção de convivência social naturalmente pacífica aludida na
antiguidade, partindo, ao contrário, de um pressuposto de crueldade natural humana que
precisa ser contida pelo pacto social estatal:
Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é
conseqüência: que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e
injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum não há lei, e onde não
há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A
justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim
fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo
modo que seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem aos homens em
sociedade, não na solidão. Outra conseqüência da mesma condição é que não há
propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu; só pertence a cada
homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de
conservá-lo. É, pois esta a miserável condição em que o homem realmente se
encontra, por obra da simples natureza. Embora com uma possibilidade de escapar a
ela, que em parte reside nas paixões, e em parte em sua razão (HOBBES, 1651, p.
47).

Discute-se se Hobbes estaria a fundar-se no Juspositivismo ou se sua filosofia se
baseia no Jusnaturalismo. Muitos defendem ser Hobbes precursor ou mesmo expoente do
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Positivismo Jurídico, a exemplo de Bobbio (2016, p. 191-192), porquanto defenderia que o
Estado estabeleça as leis e as imponha como forma de pacificação social e,
consequentemente, de fazer justiça a partir da lei.
Desta forma, a novel função do intérprete jurídico de reaproximar a norma do
conceito de Justiça, afastando-se do simples papel de subsumir o fato à norma escrita como
meio de obter Justiça, como se fazia outrora, quando se acreditava ser este o papel do
Operador do Direito, pois partia do pressuposto da existência de uma lei estatal adjetivada da
qualidade de Justiça desde sua gênese, exige-lhe uma posição filosófica do que significa o
conceito Justiça.

2.3 A CONSTRUÇÃO DE VERDADE E DA JUSTIÇA NO PÓS-POSITIVISMO
NEOCONSTITUCIONAL

Percebe-se no Pós-Positivismo uma busca pela reaproximação entre o Direito e a
Moral, a fim de incluir, naquele, os valores que se encontram nesta, o que, de certa forma,
pode representar, também, uma aproximação entre o Positivismo Jurídico e o Jusnaturalismo.
Assim, identifica-se a procura por uma Justiça que busque nos valores o seu conceito e que se
afaste de uma Justiça apenas formal e fundada basicamente na lei.
Segundo Barroso (2005, p. 05) a fase contemporânea, pós-positivista, pode ser vista
como parte da confluência das duas correntes filosóficas proeminentes até então, a do Direito
Natural e a do Positivismo Jurídico, para a construção de uma novel concepção capaz de
abarcar as correntes ideologicamente contrárias, mas também, ao mesmo tempo,
complementares. Com o que, encerra o Autor:
O jusnaturalismo moderno, desenvolvido a partir do século XVI, aproximou a lei
da razão e transformou-se na filosofia natural do Direito. Fundado na crença em
princípios de justiça universalmente válidos, foi o combustível das revoluções
liberais e chegou ao apogeu com as Constituições escritas e as codificações.
Considerado metafísico e anti-científico, o direito natural foi empurrado para a
margem da história pela ascensão do positivismo jurídico, no final do século XIX.
Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o Direito à lei,
afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça e dominou o
pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é
emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na
Alemanha, regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade. Ao
fim da 2ª. Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao Direito (gns).

Assim, denota-se que o Direito passa a exigir do intérprete e do aplicador uma nova
postura alinhada à necessidade de se buscar um sentido de Justiça para a norma posta, isto é,
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não basta mais a norma em si, como pressuposto exclusivo e consequencial da compreensão
de Justiça, mas de que, esta seja interpretada e aplicada de forma coerente com o justo. Nesse
sentido, ainda, Barroso (2005, p. 06):
O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito
posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a
categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de
ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou
personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias ricas e heterogêneas
que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de
normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e regras;
a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a formação de uma
nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos
fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente,
promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia (gns).

Bonavides (2011, p. 298) informa que os princípios constitucionalizados são a chave
de todo o sistema normativo e que “[...] são o oxigênio das Constituições na época do póspositivismo. É graças aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam a unidade de
sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa."
Entrementes, nessa senda, emerge o denominado Neoconstitucionalismo que abarca
a ideia do ordenamento jurídico positivista, contudo, com o seu centro na norma
hierarquicamente maior e fundante de todo o sistema – a Constituição, a partir do qual se
propõe uma nova interpretação do Direito, pautada justamente em valores introduzidos na
Constituição e a partir de novos meios de interpretação além dos habituais.
Consoante Ávila (2009, p. 01) insta esclarecer que “Neoconstitucionalismo” não
encerra um único conceito, daí porque se costuma utilizar o termo no plural
“neoconstitucionalismos”. Porém, o Autor afirma ser possível apontar algumas mudanças
fundamentais características do movimento denominado Neoconstitucional:
[...] podem ser apontadas algumas supostas mudanças fundamentais – ocorridas ou
meramente desejadas, em maior ou em menor intensidade – desse movimento de
teorização e aplicação do Direito Constitucional denominado de
“neoconstitucionalismo”: princípios em vez de regras (ou mais princípios do que
regras); ponderação no lugar de subsunção (ou mais ponderação do que
subsunção); justiça particular em vez de justiça geral (ou mais análise individual
e concreta do que geral e abstrata); Poder Judiciário em vez dos Poderes
Legislativo ou Executivo (ou mais Poder Judiciário e menos Poderes Legislativo e
Executivo); Constituição em substituição à lei (ou maior, ou direta, aplicação da
Constituição em vez da lei) (ÁVILA, 2009, p. 2) (gns).

Desta forma, o momento contemporâneo reveste o Direito desta nova roupagem com
vieses marcados por traços positivos jurídicos e, ao mesmo tempo, traços do Direito natural,
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comportando a introjeção da filosofia do Direito para coordenar esse novo modo de ser –
interpretativo – e que, toma por base a norma constitucional, para irradiar suas ideologias de
justiça sobre todo o ordenamento jurídico, vinculando o intérprete e o aplicador na
consecução da aproximação do Direito aos valores de justiça, ou seja, não mais apenas a lei é
o pressuposto de justiça, mas a lei conjuntamente com os valores constitucionalmente
presentes, mormente nos princípios constitucionais, de molde a construir assim a verdade
potencialmente reveladora da justiça.

3. PERCEPÇÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM NA CONSTRUÇÃO
DA JUSTIÇA
Situados na ideia contemporânea de um Direito Pós-Positivista “Neoconstitucional” e
do mote que nos trouxe até este ponto, ao que discorremos anteriormente, diante da proposta
do presente, retornemos ao Crátilo de Platão, sobre a correção ou justeza dos nomes.
A linguagem como meio de construção de verdade e de conhecimento já foi objeto de
estudo filosófico platônico na Grécia antiga, ou seja, o tema não é novidade do momento,
tampouco é terreno firme e de fácil compreensão, pelo contrário, enseja dilemas e questões
filosóficas que se apresentam desde aqueles primados gregos.
Destarte, a linguagem como instrumento à interpretação, revela-se primordial para o
operador e aplicador do Direito. Numa fase em que o intérprete do Direito tem a missão de
traduzir o texto legal em norma justa, a linguagem como meio de buscar o sentido ou de
construir um sentido ao texto normativo, apresenta-se como tema crucial. Nessa senda,
Saldanha (2005, p. 231-232):
Convirá agregar mais alguma coisa sobre a atitude do aplicador do direito
enquanto intérprete. Ele se acha, sempre, entre a estrita alusão à norma legal, em
função da segurança ou da “certeza”, e a tentativa de flexibilizar ou alargar o
seu entendimento. Tal alternativa, no fundo, corresponde ao problema (já o
mencionamos) do próprio conceito de direito: o direito como conjunto de
componentes, o direito positivo como o direito propriamente, a positividade
incluindo ou não os valores e os princípios, a ideia de medida completando ou não
a de norma. Seja qual for o quadro expositivo adotado, aceitando-se ou não o “metapositivo” (e a “construção”), a questão central seguirá sendo o da relação entre o que
estabelece a ordem e o que pode dizer a hermenêutica. Ou por outra, a margem de
que o intérprete dispõe para demarcar soluções: margem estreita e colada à letra da
lei, ou folgada para comportar a presença de valores e princípios (gns).

Assim, em nosso sentir, vivencia-se uma fase em que se espera encontrar na aplicação
do Direito uma justiça reconfortante, por vezes, esquecida nas palavras trazidas no bojo da

11

letra fria da lei, o que exige do intérprete legal, além do uso dos métodos tradicionais de
interpretação – histórico, literal ou gramatical (filológico), sistemática, sociológico,
teleológico – também aqueles que correspondam à contemporânea fase “Neoconstitucional”
de interpretação – interpretação conforme a constituição, unidade da constituição, máxima
efetividade e concordância prática.
Eis aí a importância e atualidade da questão filosófica da linguagem oriunda da remota
antiguidade grega, trazida originalmente na obra Crátilo, por Platão, pois mais uma vez,
vivencia-se uma fase de intérpretes, talvez com alguma semelhança com aquela vivida na
época de Sócrates e dos Sofistas.
Similitude que pode ser verificada no que tange à problemática da busca do uso da
linguagem para argumentação pela argumentação, num viés de origem convencionalista, ou,
no uso da linguagem como meio de se buscar a verdade da realidade, fundada num viés de
origem naturalista.
Portanto, na fase contemporânea, mormente no Brasil, em nosso sentir, percebe-se que
o Pós-Positivismo adjetivado, ainda, de Neoconsitucional, caracteriza-se pela ideia da busca
por uma interpretação da norma posta, isto é, do texto legal vigente, que se possa aproximar
do que, no momento, se entende por Justiça, a partir da construção pautada em valores
constitucionalmente consagrados.
Nesse contexto, o uso da linguagem como instrumento a serviço da construção de um
conhecimento alvissareiro de Justiça, conduz à retomada das bases filosóficas – socráticoplatônicas – da linguagem, recapitulando a temática conflituosa enfrentada em Crátilo sobre
os fundamentos convencionalista e/ou naturalistas de sua origem.
Reverberam-se, assim, questionamentos sobre a essência e a aparência, sobre o que é e
o que parece ser. O como construir a Justiça a partir dessa estrutura linguística que, por si só,
abarca questionamentos e denota discussão sobre sua própria origem. Como fincar bases
numa nova fase denominada Pós-Positivista Neoconstitucional a partir da linguagem como
meio estruturante para a busca da Justiça?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que a linguagem, desde os idos da antiga filosofia grega, mormente, a
partir da obra socrático-platônica Crátilo, enseja discussões sobre o papel que ela exerce no
contexto jurídico. A questão de seu fundamento até quanto à sua aplicação, se pautada na tese
naturalista ou convencionalista, revela a complexidade e profundidade do tema que envolve a
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filosofia da linguagem, além de sua importância no desenvolvimento da Ciência do Direito,
uma vez que esta tem na linguagem o instrumento base à construção do discurso de Justiça.
Através da linguagem a humanidade constrói suas inter-relações sociais e a ideia da
Justiça que visa possibilitar e promover uma convivência humana, em sociedade, que seja
pacífica e civilizada. Destarte, foi possível, em linhas gerais, atingir o objetivo e verificar
sobre a origem filosófica da linguagem e sua relação com a fase jurídica Pós-Positivista
Neoconstitucional.
Revolveu-se às suas inquietações e angústias, mormente, a partir do contexto
contemporâneo da fase jurídica Pós-Positivista Neoconstitucional que impõe ao operador do
Direito o exercício da interpretação capaz de conferir um sentido justo à norma.
A partir da linguagem como instrumento de construção da ideia de Justiça pode-se
perceber toda a discussão filosófica que a envolve, desde os primórdios da Grécia antiga, que
permanecem como pontos cruciais e de interesse dos operadores do Direito que, ao realizar a
interpretação da norma positivada, utilizam-se da linguagem como instrumento base na busca
da construção da ideia de justiça, a conferir a almejada paz social através da entrega da Justiça
pelo Direito. E, ao se fazer isso, as questões filosóficas permeiam a linguagem.
Retirou-se que, com a superação da fase jurídica Positivista pela contemporânea fase
jurídica Pós-Positivista Neoconstitucional, a Justiça será buscada através da utilização dos
valores constitucionalmente consagrados na aplicação da norma legal posta que
intrinsecamente vincula-se a eles, como fundamento de validade para a norma jurídica
construída e que se deve pautar pela ideia de Justiça, o que denota a importância da linguagem
que servirá de instrumento a demonstrar essa construção.
Concluiu-se que, no contexto jurídico brasileiro vivenciado nesse nosso tempo, a
filosofia da linguagem deflagrada na antiga obra grega platônico-socrática Crátilo demonstra
guardar estreita ligação com a fase Pós-Positivista Neoconstitucional em que se busca a
construção de uma Justiça pautada em valores constitucionais, tendo a linguagem como seu
instrumento, o que envolve também os seus dilemas filosóficos.
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