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Resumo 

  

 A noção de risco, na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, trabalha a partir 

da distinção entre decisores e afetados, que permite conectar de um modo diferente 

a relação entre risco e perigo. Luhmann substitui, assim, a oposição entre risco e 

segurança por uma oposição muito mais complexa e rica em pressupostos, que é a 

distinção entre risco e perigo. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva descrever o 

conceito de risco em Niklas Luhmann, estabelecendo uma relação entre essa rede 

conceitual e a questão do direito como um mecanismo de sublimação dos riscos 

sociais. Para serem atingidos esses resultados, a pesquisa utiliza uma metodologia 

analítica, de modo a explicitar os conceitos e as diferenciações realizadas entre 

risco, perigo, decisão, organização e sistema jurídico. 

 

Introdução 

 

O conceito de risco é uma categoria fundamental para entender a 

problemática da decisão/organização da sociedade contemporânea. O risco, 

tradicionalmente, é entendido como o contrário da segurança. Luhmann, entretanto, 

propõe entender o risco como o contrário do perigo, estruturando, assim, uma 

conexão entre decisores (risco) e afetados (perigo). 

Essa concepção se torna importante para o Direito, porque permite reintender 

a relação entre norma jurídica, decisão e sociedade, em termos de organização. 

Abrindo, assim, uma nova via crítica para refletir o papel da decisão jurídica e da 

organização judiciária em uma sociedade na qual o risco está presente em toda 

forma de decisão. 

 

Objetivos 

 

No que segue, essa pesquisa objetiva explicitar a noção de risco em Niklas 

Luhmann e sua relação com a decisão jurídica. Para atingir esse resultado, 

primeiramente serão analisadas as diferenças entre risco e contingência, risco e 

perigo e decisão e organização. Para, no final, estabelecer-se uma reflexão sobre 

risco, direito e democracia, na perspectiva da decisão jurídica. 

 



Metodologia 

 

Para serem atingidos os objetivos, a pesquisa utiliza o método analítico e a 

técnica de pesquisa bibliográfica, procurando relacionar os conceitos da Teoria dos 

Sistemas de Niklas Luhmann com a problemática do risco na decisão/organização 

jurídica. O marco teórico concentrou-se nas pesquisas de Niklas Luhmann a respeito 

do risco na sociedade contemporânea (Luhmann, 1992, p. 34). 

 

Desenvolvimento 

 

A tradicional oposição do risco à segurança cria uma construção imaginária 

da realidade a partir da qual haveria uma alternativa entre risco e segurança. 

Entretanto, a escolha pela segurança também é uma escolha arriscada, pois pode 

apresentar o risco de inviabilizar o êxito em oportunidades que apenas o risco 

poderia propiciar. Aliás, até mesmo uma não decisão ou uma espera cautelosa, 

aguardando oportunidades mais seguras, implicam no risco de se perderem 

oportunidades irreversíveis.  

Propondo entender o risco como o contrário do perigo Luhmann delineia uma 

conexão, estabelecida pela decisão, entre decisores e afetados. Tendo-se que toda 

decisão presume a contingência de danos ulteriores, as decisões geram a condição 

de ser afetado. As organizações decidem correndo riscos, e os afetados por essas 

decisões que, por estarem a elas submetidos, entendem os riscos como perigos 

para os quais não vale a pena se submeter.  

Dessa forma, o limiar do risco pode aparecer de maneira diversa, caso uma 

pessoa participe do risco como portadora de decisões ou como afetada pelas 

decisões arriscadas. Assim, o direito constrói um imaginário de alternativas seguras, 

contrafáticas e imunes à frustração, disponibilizando para todas as demais decisões 

da sociedade a diferença entre a segurança da contrafacticidade e a incerteza das 

expectativas cognitivas. Isso permite que decisões políticas, econômicas, científicas 

e etc, possam encontrar, na estrutura normativa do Direito, uma estratégia de 

sublimação do risco em razão da sua eficácia. 

 

 

 



Resultados preliminares 

 

O Direito cumpre uma importante função de generalização simbólica de 

expectativas sociais normativas. Em outras palavras, o Direito separa as 

expectativas que merecem ser confirmadas mesmo diante da contingência de 

frustração, daquelas que precisam ser abandonadas ou modificadas diante da 

experiência de frustração. Por isso, a norma jurídica funciona como uma importante 

estrutura de absorção de riscos sociais, pois, diante de um senário de riscos e 

perigos, a escolha pela conformidade ao direito apresenta-se já como uma escolha 

segura. 

Há, contudo, uma questão que merece reflexão a partir do 

neoconstitucionalismo e de concepções contemporâneas de interpretação e decisão 

jurídica. A práxis do Direito tem passado por progressiva substituição do tradicional 

estilo condicional (“se isto, então isso”), por um estilo finalístico, que persegue 

objetivos. Essa nova perspectiva pode significar uma transformação estrutural no 

Direto em relação a riscos. Pois, diante da incerteza do futuro, uma decisão 

orientada a consequências precisa assumir tanto os riscos, quanto os perigos. 
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