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Resumo

O artigo aborda a necessidade de ampliação do foco da teoria posi-
tivista do direito para que passe a incluir aspectos ligados ao processo de 
elaboração legislativa de normas, tão relevantes para a descrição e confor-
mação dos sistemas jurídicos da contemporaneidade quanto os relaciona-
dos à aplicação e criação do direito pelos órgãos judiciários.
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The article discusses the need to expand the focus of the positivist theory 
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“O direito é uma dessas realidades extremamente complexas, 
cuja essência ou natureza não pode ser capturada por um 
único modelo abstrato. Daí a pluralidade de perspectivas, 
movimentos e escolas que surgiram sobre o direito. (...) A 
filosofia do direito não é estática, mas uma conversa inces-
sante.” (Struchiner, 2008, p. 318)

Introdução

Jeremy Waldron inicia o livro “A dignidade da legislação” com um 
diagnóstico direto e cru sobre a generalizada falta de interesse acadêmico, 
notadamente dos teóricos do direito, em relação ao processo de elabora-
ção de normas jurídicas na seara parlamentar: 

“Não possuímos um modelo jurisprudencial capaz de com-
preender normativamente a legislação como forma genuína 
de direito, a autoridade que ela reinvindica e as exigências 
que faz aos outros atores em um sistema jurídico. Nosso 
silêncio nessa questão é ensurdecedor se comparado com a 
loquacidade sobre o tema dos tribunais. Não há nada sobre 
legislaturas ou legislação na moderna jurisprudência filosófi-
ca que seja remotamente comparável à discussão da decisão 
judicial. Ninguém parece ter percebido a necessidade de uma 
teoria ou de um tipo ideal que faça pela legislação o que o 
juiz-modelo de Ronald Dworkin, ‘Hércules’, pretende fazer 
pelo raciocínio adjudicatório.” (Waldron, 2003, p.1)

Legislação e parlamentos teriam má fama na filosofia jurídica e po-
lítica, “uma fama suficientemente má para lançar dúvida quanto a suas 
credenciais como fontes de direito respeitáveis”. A imagem dominante - 
da atividade legislativa comum envolvendo negociatas, troca de favores, 
intriga por interesses e procedimentos eleitoreiros – seria especialmente 
usada pela jurisprudência como estratégia de legitimação e credibilida-
de da atividade de revisão judicial das leis e de criação do direito pelos 
tribunais.“Construímos um retrato idealizado do julgar e o emolduramos 
junto com o retrato de má fama do legislar”, diz Waldron.  

Segundo o autor, mesmo os positivistas modernos que leem ou se 
dizem seguidores de Hart estão muito menos interessados na feitura par-
lamentar de leis2 do que no processo pelo qual o direito é aplicado pelos 

2 Para H. L. A. Hart, não custa lembrar, as normas de caráter geral aprovadas na forma de legislação 
pelos parlamentos ocupam um lugar central em qualquer sistema jurídico. (cf. em “O conceito de 
Direito”, 2009, p. 176).  
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tribunais. Eles sustentariam a visão positivista tradicional de que o direito 
é reconhecido não por um critério de conteúdo e sim de fonte institu-
cional, mas as instituições em que se concentram são exclusivamente os 
tribunais, não as legislaturas. 

“Eles conservam a ideia hartiana de regra de reconhecimento, 
mas orientam-na para o reconhecimento por qualquer tribunal 
da validade do resultado de outro tribunal, em vez do reconhe-
cimento por um tribunal da decretação de uma legislatura. E, 
portanto, a legislação deliberada, explícita – o tipo de envolve 
parlamentos, não tribunais – começa a desaparecer do âmago 
do retrato positivista.” (Waldron, 2003, p. 18) 

Pondera Waldron que, ao contrário do que se deveria esperar numa tra-
dição positivista de jurisprudência, a legislação estaria deslocada do centro 
do sistema jurídico e sendo apresentada como um aspecto “contingente e 
filosoficamente periférico” do direito por alguns importantes juspositivistas 
da atualidade3.  

A perplexidade do autor diante desse quadro serve como bom ponto 
de partida para as questões que pretendo abordar neste trabalho, que tra-
ta das possibilidades de ampliação do foco da teoria positivista do direito 
para contemplar, além dos critérios de reconhecimento do direito válido 
e de sua aplicação e interpretação judicial, outros aspectos relevantes para 
a descrição e conformação dos sistemas jurídicos da contemporaneidade, 
como o processo de elaboração das normas no âmbito parlamentar. É o que 
se procura desenvolver mais detidamente nos tópicos articulados a seguir.

1) Positivistas quase tão “realistas quanto o rei” 

O quadro descrito por Jeremy Waldron revela-se no mínimo curioso. 
Seria mais razoavelmente compreendido se o autor estivesse a se referir ao 
modo como os “realistas jurídicos”, e não os positivistas em geral, enten-
dem o direito. Afinal, são os realistas que costumam menosprezar a impor-
tância das leis na conformação dos sistemas jurídicos. 

Realistas, ou “céticos em relação a normas”, para usar uma expressão 
de Hart, defendem a tese de que o discurso sobre regras seria um mito, o 
qual ocultaria o fato de o direito, na verdade, consistir apenas nas decisões 
dos tribunais e nas previsões a respeito dessas decisões (Hart, 2009, p. 177). 

3 Waldron cita como exemplo Joseph Raz, para quem a existência de instituições criadoras de normas, 
apesar de características dos sistemas jurídicos modernos, não seria uma característica necessária 
aos sistemas jurídicos como o são as instituições aplicadoras de normas, ou seja, os tribunais. Em 
razão disso, Raz consideraria qualquer descrição adicional da legislação feita pelos parlamentos não 
essencial para a jurisprudência. (Waldron, 2003, p. 19)
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Como aponta Struchiner (2008, p. 322), “de acordo com eles, se queremos 
saber em que consiste o direito, então temos que prestar mais atenção àqui-
lo que de fato interessa e que realmente merece ser objeto de investigação: 
a atividade dos juízes.” 

Positivistas em geral, entretanto, por mais diferentes linhas teóricas 
que tenham adotado4, costumam posicionar-se no lado oposto do racio-
cínio dos céticos normativos: compartilham o ponto de vista de que a 
legislação aprovada pelos parlamentos – como mecanismo de comunica-
ção e transmissão de padrões gerais de conduta numa sociedade moderna 
– constitui uma das bases fundamentais em que se assenta o complexo 
fenômeno jurídico. Acolhem, nesse sentido, “o truísmo mais básico das 
opiniões do senso comum sobre o direito – a ideia de que regras existem, 
e devem desempenhar um papel importante na explicação do conceito de 
direito.”(Struchiner, 2008, p. 322). Mesmo quando se reconhece, como faz 
Hart, que em razão da inescapável textura aberta da linguagem normativa 
haverá sempre um campo para a atuação relativamente discricionária dos 
juízes na aplicação das leis, defende-se a ideia de que o contexto em que se 
insere essa atuação e o produto final dela decorrente serão ainda delimita-
dos, pelo menos na maioria dos casos, pelas normas gerais veiculadas nas 
leis. (Hart, 2009, p.176) 

Como nota Sinnott-Armstrong (1999, p.35/36), portanto, é a perspec-
tiva dos legisladores sobre o direito, não a dos juízes, a que mais se revela 
refletida no pensamento juspositivista em geral. Legisladores certamente 
se preocupam com o modo como suas leis serão aplicadas e interpretadas 
pelos juízes, mas não só com isso: leis destinam-se à sociedade como um 
todo, aos cidadãos de um modo geral, e não apenas à resolução de eventuais 
conflitos nos tribunais. Por isso os legisladores precisam estar atentos à lin-
guagem normativa empregada, às palavras efetivamente inseridas em cada 
texto legal aprovado e a seus possíveis significados. Para que as leis venham a 
produzir os efeitos esperados, ou seja, comunicar, por si mesmas, os padrões 
de conduta social desejados, precisarão ser, antes de tudo, compreensíveis 
por um número geralmente grande de indivíduos. O foco principal dos 

4 De acordo com Struchiner, a extensão de significado da expressão “positivismo jurídico” comporta 
uma pluralidade de teses heterogêneas, o que torna a referência a esses pensadores em conjunto, 
como se integrassem um movimento único, muito imprecisa (cf. Struchiner, 2005, p. 403). Daí sua 
insistência numa primazia da tese do “positivismo conceitual”, que seria a única compartilhada por 
todos os positivistas jurídicos e que se caracterizaria por ser “normativamente inerte”, ou seja, limi-
tada a identificar o material normativo válido de acordo com critérios de fonte, não se imiscuindo 
na questão de como esse material deve ser aplicado. (cf. Struchiner, 2008, p. 335) Nos limites da 
perspectiva adotada neste trabalho, entretanto, as divergências existentes entre as várias correntes 
não farão muita diferença no aspecto central que se pretende abordar: todos olham para o fenômeno 
jurídico apenas a partir do momento em que o material é dado como pronto, como direito “posto”, 
deixando de fora o processo de sua elaboração e produção nos parlamentos.  
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legisladores ao aprovarem leis, portanto, acaba se concentrando mesmo 
no texto escrito, na linguagem normativa nele de fato incorporada.

Assim é que, na análise de Sinnott-Armstrong, o positivismo, tanto em 
suas versões mais tradicionais quanto nas mais modernas, parece ter cap-
turado justamente a relevância desse aspecto do direito que é também o 
mais importante do ponto de vista dos legisladores. O autor cita as posições 
teóricas de Bentham, Austin e Hart em auxílio de seu argumento: “Austin 
followed Bentham, whose main goal was to figure out which laws maximize 
utility and then to get those laws passed. So it should be no surprise that 
Bentham and Austin view law from that perspective of a legislator”. E Hart, 
a seu turno, “constantly assumes that the laws passed by legislatures consist 
of the words that they voted on. His central discussion of open texture in the 
language of the rule would be misguided if law did not consist of language.” 
(Sinnott-Armstrong, 1999, p. 36).

Vistas as coisas dessa forma, portanto, não deixa de ser mesmo intrigan-
te o fato de, se não todas as correntes positivistas do direito5, pelo menos 
uma boa parte delas ter voltado sua atenção quase que exclusivamente, tal 
como a do realismo jurídico, para o fenômeno da aplicação da lei pelos 
juízes, na forma de uma “teoria da adjudicação”6, deixando de lado, ou 
simplesmente “para trás”, qualquer tipo de preocupação com questões ati-
nentes à fase de elaboração e construção do direito na fase parlamentar7. 

Nesse sentido, tais teorias revelam-se, de certo modo, tão “incompletas” 
como a do positivismo conceitual8, olhando para o fenômeno jurídico de 
uma perspectiva igualmente limitada a certos aspectos, como os relaciona-
dos aos critérios de reconhecimento de validade de normas e a sua aplicação 
judicial. 

Mas até aí, nada demais. 
Como pondera Tamanaha (2008) ao apontar a multiplicidade de abor-

dagens aceitáveis numa seara tão complexa e abrangente como é a do direi-

5 E aqui deve ser excluída, especificamente, a tese do positivismo conceitual, que como se viu anterior-
mente (nota nº 4)  diferencia-se das demais por não adentrar na tormentosa seara a respeito de como 
o direito, uma vez reconhecido como válido, deve ser aplicado.  

6 A expressão é usada por Borges, 2011, p. 14.

7 Salvo, na verdade, quando no próprio contexto de uma teoria sobre adjudicação, opta-se pela defesa 
de um modelo de tomada de decisão judicial formalista-intencionalista que emprega algum tipo de 
estratégia para a descoberta da “intenção” original do legislador. Mesmo nesse caso, contudo, não se 
cogita de um trabalho sistemático de acompanhamento das leis no momento mesmo em que estão 
sendo produzidas, mas apenas do exame de cada caso concreto em que a aplicação de uma regra legal 
se mostra conflituosa.   

8 Amparado em J. Gardner, afirma Struchiner que o positivismo jurídico consubstanciado na tese do 
positivismo conceitual não constitui uma teoria completa sobre o direito, deixando portas abertas 
para investigações adicionais sobre como lidar com o direito reconhecido como válido. (cf. Struchi-
ner, 2008,  p. 335.)  
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to, o que os teóricos geralmente podem fazer, e fazem, é de fato centrar o 
foco de suas análises em certos conceitos e caracteres que pareçam efetiva-
mente mais relevantes para a descrição dos aspectos do fenômeno jurídico 
que pretendem capturar9. 

O que não parece razoável, porém, diante do espectro de possibilida-
des de investigação que a teoria do direito pode comportar, é a postura 
daqueles  que não reconhecem esse fato e procuram, pura e simplesmente, 
desqualificar todo e qualquer tipo de abordagem que não compartilhe de 
suas próprias perspectivas de investigação. Algo mais ou menos nos mes-
mos moldes daquilo que, segundo Waldron, fazem alguns juspositivistas do 
calibre de Joseph Raz afirmar, por exemplo, que o raciocínio de legisladores 
no processo de produção das leis é um fenômeno pré-jurídico e, “como tal, 
não é algo com que os filósofos jurídicos devam se preocupar”.(Waldron, 
2003, p. 30)

2. Onde tudo começou

Luc J. Wintgens (2003) credita a origem da predominância de uma 
visão mais restritiva sobre o que se pode ou não enquadrar teoricamente no 
conceito de “jurídico” à postura epistemológica do “legalismo”10: compre-
endido o direito como um dado, um fato, como aquilo que já está “pos-
to” na realidade social, a função do teórico do direito teria se resumido a 
descrevê-lo a partir daí. Qualquer tentativa de procurar algo mais “atrás da 
cena”, nessa perspectiva, implicaria intromissão indevida em terreno meta-
jurídico (tal como refletido na postura de Joseph Raz acima referida). Nas 
palavras do autor:

“O legalismo pretende excluir qualquer forma de se teorizar 
sobre a legislação. Legislação é uma matéria política. Política 

9  Em suas palavras, “Most theorists accept that ‘law’ is a social concept that does not exist in any objective, 
fixed sense but is a product of our ideas and activities.(…)A large number of particular and general phe-
nomena are conventionally viewed as ‘law,’ including international law, customary law, canon law, the 
Sharia, natural law, state legal systems, the lex mercatoria, and more.(…). It should be possible to produce 
a definition or concept for each, or at least to specify the distinctive elements and characteristics of each. The 
focus no longer will be trying to answer ‘What is law’? but instead will be trying to identify and analyze 
the characteristics of various phenomena that are conventionally considered to be law.(...) Theoretical and 
empirical discussion on these matters should instead focus on whether particular concepts or characteriza-
tions are adequate to the manifestation of law they purport to capture.” (Tamanaha, 2008, p. 14)

10  O autor emprega o termo legalismo para se referir a um padrão de pensamento jurídico que teria 
prevalecido no mundo desde o século XVII até metade do século passado. Dentro da categoria lega-
lismo enquadram-se, segundo ele, tanto o positivismo quanto o jusnaturalismo, que compartilham a 
ideia de que o direito representa a realidade. Seu conteúdo (seja o ditado por uma norma substancial 
transcendente como no direito natural, seja o decidido pela vontade do soberano, legitimada pelo 
contrato social) é sempre “verdadeiro”, não podendo, uma vez identificado, ser discutido. (Cf. Win-
tgens, 2003, p. 11)
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é matéria de escolha, de opção. Opções são discutíveis, mo-
tivo por que uma teoria que as tome como objeto do conhe-
cimento está condenada ao fracasso desde o início.(...) Tudo 
o que se deve fazer, então, é confinar o conhecimento ao es-
tudo das regras que contêm direitos e deveres. O seguimento 
das regras é a matéria do conhecimento; e seu cumprimento 
é uma matéria de aplicação.  

Como consequência, a posição central do juiz como principal 
ator dentro do sistema legal e a posterior redução da jurispru-
dência à teoria da aplicação das leis é evidente. O legislador 
opera atrás da cena do sistema legal. Sua função restringe-se a 
tomar as decisões políticas. (...) Em consequência, não é con-
siderado um ator jurídico. (...) Ao separar-se o direito de sua 
origem politica, a elaboração da lei deixa de ser uma questão 
pertinente à teoria jurídica.” (Wintgens,2003,p.14) 

De acordo com Wintgens, portanto, o método “cientificista” de es-
tudo do direito teria surgido na esteira do legalismo, que ao excluir do 
objeto do conhecimento tudo que não fosse suscetível de ser apreendido 
pela razão – como “escolhas” e “opções”, por exemplo, categorias típicas 
da esfera de decisão política – teria separado epistemologicamente o direi-
to do processo de sua criação, desconectando da teoria jurídica qualquer 
preocupação com a fase legislativa da construção do direito. 

Gema Marcilla Córdoba (2000) diverge ligeiramente de Wintgens 
nesse ponto porque vê especificamente o início do movimento positivista 
como o marco fundamental desse tipo de postura epistemológica no es-
tudo do direito. De acordo com ela, durante o período do jusnaturalismo 
iluminista a filosofia jurídica teria até pretendido levar a cabo um proje-
to de racionalização do direito que incluía preocupações relacionadas ao 
desenvolvimento de técnicas para elaboração de leis claras e inteligíveis, 
destinadas a verter para o direito positivo as normas ditadas pelo direito 
natural – projeto esse que acabou culminando, entretanto, no movimen-
to de codificação que, como se sabe, viria a marcar o início do pensamen-
to positivista no início do século XIX – e circunscrever, afinal, o papel da 
razão ao âmbito da interpretação e aplicação do direito codificado. Nessa 
transição do jusnaturalismo para o positivismo, em linhas gerais, é que 
teria havido um deslocamento da razão da fase de criação para a de apli-
cação do direito já criado.

Ainda segundo a autora, duas premissas tipicamente positivistas ex-
plicariam o fato de, desde então e até praticamente nossos dias, o campo 
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da “ciência jurídica” haver restringido o estudo do direito à etapa subse-
quente à de sua elaboração legislativa: a concepção voluntarista do direito 
e a concepção formalista da razão. De um lado, leis passaram a ser vistas 
não mais como um produto da razão, mas da vontade humana, não cap-
turável racionalmente. De outro lado, como o positivismo jurídico, na 
esteira de outras correntes científicas em voga na época, só reconhecia 
validade objetiva ao conhecimento baseado numa racionalidade formal 
ou dedutiva, passou a rejeitar todo aspecto da realidade jurídica que não 
pudesse responder às noções de calculabilidade, isto é, que não pudesse 
produzir resultados a partir da aplicação de regras pré-estabelecidas. Sob 
tais premissas, conclui ela, torna-se compreensível que o objeto da ciência 
jurídica positivista tenha deixado de ser a construção racional do direito 
para se fixar apenas na sistematização e na ordenação do direito já cons-
truído.(Córdoba, 2000, p. 99)

Córdoba assinala também que esse paradigma de “ciência jurídica” já 
aparecia perfeitamente sintetizado na classificação de Austin que separava 
em categorias distintas “teoria da legislação” e “jurisprudência”. A primei-
ra, identificada como disciplina normativa, tendo por objeto o “dever ser” 
do direito, era tarefa a ser entregue aos filósofos e aos políticos. Já a juris-
prudência, ou ciência jurídica propriamente dita, seria, ao contrário, uma 
disciplina descritiva do direito positivo, o “autêntico feudo dos juristas”. 
(Córdoba, 2000, p. 99) 

3. Por que não faz mais sentido 

 Córdoba (2000, p.99) chama a atenção para o fato surpreenden-
te de, mesmo na literatura jurídica contemporânea, o foco majoritário 
do interesse teórico ter se mantido tão restrito como nos primórdios do 
movimento positivista. É que, pelo menos desde Kelsen, os “cientistas 
do direito” já não têm como desconhecer o fato de que o fenômeno ju-
rídico é produto da ação humana nos dois níveis de decisão, ou seja, no 
legislativo e no judicial. O caráter criador, e não meramente declaratório 
do direito, estaria embutido na atividade jurisdicional tanto quanto na 
levada a cabo por legisladores. Assim, nas palavras da autora, “no deja 
de resultar paradójico si se tiene en cuenta que la concepción kelseniana del 
ordenamiento como un sistema gradual de normas puso de manifiesto que las 
diferencias entre creación y aplicación del derecho o, lo que es lo mismo, entre 
ley y sentencia, son sólo cuantitativas y no cualitativas”. (p. 99).11

Também segundo ela, a falta de atenção dos teóricos em relação aos 
problemas legislativos suscita estranheza ainda maior quando se trata da-
queles que têm se dedicado mais detidamente aos problemas de interpreta-
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ção e argumentação jurídica. Afinal, como faz Manuel Atienza, é de se reco-
nhecer que “no se argumenta sólo en en el proceso de interpretación y aplicación 
del derecho, sino también en el de su establecimiento”11.Não se compreenderia, 
assim, por que as teorias da argumentação que têm se dedicado a investigar 
os métodos que aportam racionalidade à justificação das decisões judiciais 
não se interessam, igualmente, pela possibilidade de se conferir racionalida-
de às decisões legislativas. Essa seria uma das consequências naturais da tese 
kelseniana de que não existe diferença ontológica entre as atividades do juiz 
e do legislador. Na visão de M.Gáscon:

“La tesis kelseniana de que no existe una diferencia cualitativa 
y sí sólo cuantitativa entre  juez y legislador tiene dos consecuen-
cias: una primera, que es en la que más se ha insistido, consiste en 
mostrar el fracaso de la logica deductiva y la dimensión creativa 
y no cognoscitiva (o no sólo cognoscitiva) de la interpretación 
judicial; pero una segunda debió consistir en interrogarse sobre 
el razonamiento legislativo con el mismo interés que se ponía em 
los problemas del razonamiento aplicativo”.12

O argumento, nesse ponto, remete o pensamento de volta a Waldron. 
Nosso autor suspeita, entre outras razões, que o desinteresse (ou “descon-
forto”) dos teóricos do direito relativamente ao processo legislativo estaria 
não só no caráter “por demais humano” da atividade parlamentar – em 
contraposição ao ambiente supostamente imparcial e asséptico dos tribu-
nais, onde “tudo é herança, tudo é tradição” – mas sobretudo no fato de, 
no mundo democrático moderno, a legislação ser “produto de uma assem-
bleia, dos muitos, da multidão, do populacho (ou seus representantes)”.
(Waldron, 2003, p. 37). 

O preconceito contra os muitos, contra os “sem linhagem”, estaria na 
base do problema13. Esse é um dos pontos que Waldron busca pôr em evi-
dência no decorrer de seu livro: o de que há um certo pensamento ainda 
dominante na filosofia jurídica e política que vê a origem marcadamente 

11 Citado por Córdoba, 2000, p. 100. 

12 Gáscon, M. “Consideraciones sobre el objeto de la filosofia jurídica.” Citado por Córdoba, 2000, p. 
100/101. 

13 Tentando raciocinar no diapasão de alguém como Blackstone, por exemplo, Waldron argumenta: 
qualquer pessoa do povo escolhida para representá-lo no parlamento pensa em si como um legislador 
nato, capaz de criar o direito apenas a partir de sua própria vontade. E são tantas, e fazem tanto 
tumulto e barulho, que sequer conseguimos “nos ouvir pensar”. “Como isso pode ser uma maneira 
dignificada de fazer ou modificar o direito?” Juízes, em contraste, erguem-se sobre nós “no seu solitá-
rio esplendor, com seus livros, seu saber e seu isolamento das condições da vida comum”. Deixam-se 
rodear, no máximo, por um pequeno número de “íntimos de distinção similar, com os quais podem 
cultivar relações de espírito acadêmico, erudição e virtude exclusiva”. (Waldron, 2003, p.37).
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popular e o grande número de membros das assembleias como um obs-
táculo para uma construção racional do direito pelos parlamentos. Sim-
plesmente ignora-se, aponta ele, a lição antológica de Maquiavel segundo 
a qual barulho e conflito não são sintomas de patologia política, podendo 
efetivamente surgir “boas leis” mesmo dos tumultos que tantos “maldizem 
inconsideradamente”. Deveríamos, por isso mesmo, antes de desprezar o 
ambiente legislativo como fonte relevante e dignificada de direito, verificar 
o que de fato “o conflito, o tumulto e os números podem fazer pela liber-
dade e não ficar facilmente desconcertados com a atmosfera barulhenta, 
fedorenta ou repugnante de uma assembleia popular”14.

4. Tempo de ampliar o foco 

Inspirados ou não em Maquiavel, o fato é que alguns juristas contem-
porâneos parecem, finalmente, começar a se dar conta das possibilidades de 
se ampliar o foco da teoria geral do direito para nela acomodar certas pre-
ocupações relacionadas às possibilidades de uma  elaboração e construção 
racional das normas jurídicas por parte dos parlamentos. 

Assistimos, nos últimos dois séculos, a um processo de profunda trans-
formação no caráter da lei do Estado liberal clássico – concebida apenas 
como instrumento de ordem social – para a lei instrumental do Estado 
contemporâneo, utilizada como meio de ação política, capaz de atingir ob-
jetivos sociais substantivos. Hoje, como observa Tamanaha, “law is a multi-
functional tool”, e a teoria do direito não pode se manter inalterada e seguir 
ignorando por completo tais transformações. (Tamanaha, 2008, p. 15).

A lei adequada aos regimes democráticos de nosso tempo não é mais 
só estrutura lógico-formal nem um trabalho relegado apenas a redatores de 
talento literário como na época das grandes codificações do século XIX. 
Como aponta muito lucidamente Pires (2007), a legislação hoje se constrói 
discursivamente, devendo cumprir com os objetivos postos no processo 
de sua elaboração e estabelecer interação compatibilizada com o ordena-
mento jurídico vigente e com a realidade a que se destina. 

As exigências de uma sociedade extremamente complexa como a que 
temos na atualidade – que inclui uma economia globalizada e um “pragma-
tismo informado pelo tempo virtual” – sinalizam a necessidade de decisivo 
investimento na elaboração legislativa, “desafiando a ciência a autonomizar 
conhecimento capaz de abrigar princípios, técnicas, táticas e instrumentos 
tendentes a assegurar a simplificação, o aprimoramento da lei, a faticidade 
e a legitimidade de seus comandos”. ( Pires, 2007, p.122).

14 Citando Maquiavel, Waldron, 2003, p.41.
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Nesse contexto, o projeto de construção de uma “ciência da legislação”, 
como proposto no trabalho seminal de Peter Noll, publicado ainda em 
197315, começa a produzir frutos e a impulsionar novos estudos nessa área 
por um número ainda pequeno mas crescente de estudiosos contemporâ-
neos, na maior parte europeus, como é o caso de Manuel Atienza, Luc J. 
Wintgens e outros16.

“Teoria da legislação”, “legisprudência” ou “legística” são alguns dos no-
mes associados a essas novas abordagens teóricas focadas nas possibilidades 
de uma construção racional do direito no âmbito parlamentar. Surgem e 
ganham lastro, no dizer de Pires (2007), 

“associadas à ideia de governabilidade democrática e aos re-
clamos da sociedade; ao móvel de segurança jurídica, coerên-
cia e harmonia dos ordenamentos; à acessibilidade dos inte-
ressados no processo de elaboração da lei e ao seu contéudo 
como garantia emancipatória da cidadania; ao intento e ao 
estímulo ao debate promissor entre sociedade e os circuitos 
formais de poder e política; à necessidade de restauração da 
credibilidade do Parlamento como contraponto à descrença 
dos cidadãos nos institutos da representação e da lei; e, espe-
cialmente, aos propósitos de aperfeiçoamento do modelo da 
democracia.” 

Uma das vantagens da adoção de uma postura epistemológica menos 
restritiva e mais aberta à multiplicidade de perspectivas aceitáveis na inves-
tigação do fenômeno jurídico é, como se pode ler em Tamanaha (2008), 
justamente permitir justamente melhor adaptação das formulações teóricas 
à realidade complexa dos sistemas legais contemporâneos. O desenvolvi-
mento desses novos estudos voltados especificamente para o processo de 
elaboração de normas jurídicas no âmbito dos parlamentos tem certamente 
boa contribuição a oferecer à teoria do direito nessa seara.

15  Peter Noll, “Gesetzgebungslere”, 1973. Citado por Atienza (2000).

16  Podem ser citados, por exemplo, Ulrich Karpen, Pierre Gubentif, José Gomes Canotilho, João Cau-
pers, Luzius Mader, Paul Delnoy e Marta Tavares de Almeida, entre outros.
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