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Esta pesquisa procura estabelecer uma relação entre a teoria do direito como 

integridade de Ronald Dworkin e o conceito de risco na teoria dos sistemas sociais 

autopoiéticos de Niklas Luhmann. 

Atualmente existem inúmeras perspectivas teóricas da interpretação e da 

decisão jurídica competindo pelas melhores respostas para os problemas das 

colisões, das lacunas, das obscuridades e, especialmente, da tensão entre 

segurança jurídica e legitimidade do direito. Grande parte dessas teorias, contudo, 

concentram seus esforços ora em procedimentos metodológicos de controle da 

subjetividade do intérprete, ora em conceitos para uma compreensão filosófica mais 

próxima da realidade na qual os profissionais do direito se encontram inseridos. O 

discurso jurídico, assim, acaba concentrando-se em apenas em uma perspectiva 

parcial de toda a complexidade envolvida na realização prática do direito. 

Utilizando categorias tradicionais de entendimento, pode-se observar que, na 

dimensão temporal, muitas propostas metodológicas da interpretação e da decisão 

jurídica continuam a concentrar seus esforços intelectivos em referencias ao 

passado: os textos legais, os textos jurisprudenciais, princípios, doutrinas e os 

próprios fatos da causa. Outras, entretanto, procuram inovar os critérios de 

justificação das decisões jurídicas propondo um olhar para o futuro: orientação às 

consequências, prudência com os efeitos colaterais da decisão, coerência com 

objetivos políticos, adequação a uma ideia de finalidade do direito. 

Do mesmo modo, em uma dimensão espacial, grande parte das propostas 

metodológicas ainda permanecem conservadoras, no sentido de recomendarem o 

uso argumentativo apenas de elementos e valores internos ao próprio direito e à 

comunicação jurídica, excluindo referencias exteriores como: eficiência econômica, 

opinião pública, princípios morais, valores éticos e demais possibilidades normativas 

presentes em exigências sociais. 

Sem pretender estabelecer uma discussão ou juízo de valor sobre qual ou 

quais recomendações apontam para uma prática interpretativa e decisória do direito 

mais adequada ao mundo contemporâneo, queremos, contudo, estabelecer uma 

reflexão crítica sobre uma das principais propostas de compreensão não-positivista 

do direito, qual seja, a perspectiva da hermenêutica política de Ronald Dworkin. 



A escolha dessa concepção se justifica porque, por meio do conceito de 

integridade, juntamente com a metáfora metodológica do romance em cadeia, 

Dworkin sinaliza, de modo original, uma possibilidade de mediação tanto da tensão 

entre segurança e legitimidade do direito, quanto da divergência entre 

convencionalismo e pragmatismo, quer dizer, entre uma compreensão conservadora 

do direito como uma prática voltada para o passado – da lei, dos precedentes, da 

doutrina -, e uma compreensão progressista do direito como uma prática voltada 

para o futuro – orientação às consequências. 

Entretanto, o conceito de integridade de Dworkin desafia – ou é desafiado –

também por uma compreensão sociológica da relação entre direito e sociedade. 

Nessa perspectiva, torna-se importante estabelecer uma aproximação entre as 

exigências normativas da integridade de Dworkin e a descrição das operações de 

decisão da sociedade na perspectiva do risco em Niklas Luhmann. 

A noção de risco em Luhmann ultrapassa muito as categorias de 

entendimento tradicionais ainda ligadas uma compreensão moderna das decisões 

como escolhas ou como simples aplicação de uma, dentre várias, alternativas de 

ação. Para Luhmann, o risco não está apenas na incerteza sobre o futuro dos 

acontecimentos ou do passado das informações disponíveis. O risco está 

precisamente na perspectiva de quem precisa tomar uma decisão que pode afetar 

não apenas a si mesmo como também pode gerar uma afetação difusa, 

incontrolável e imprevisível. Essa questão do risco em Luhmann se torna, portanto, 

um importante teste de consistência para a teoria da integridade do direito em 

Ronald Dworkin. 

No que segue, esta pesquisa objetiva estabelecer essa relação entre a 

integridade de Dworkin o conceito de risco em Niklas Luhmann, para a) analisar o 

modo como algumas das principais teorias da interpretação, da argumentação da 

decisão jurídica contemporâneas lidam com a questão do risco, b) descrever o 

conceito de integridade em Dworkin e a estratégia metodológica do romance em 

cadeia, c) explicitar o conceito de risco como diferença do perigo na teoria dos 

sistemas autopoiéticos de Niklas Luhmann para, ao final, d) observar como o 

conceito de integridade e suas conexões com a coerência e a moralidade política 

respondem à questão da tensão entre risco individual e afetação difusa. 



Para serem alcançados esses resultados, esta pesquisa utilizará o método 

analítico e a técnica de pesquisa bibliográfica, de modo a evitar um sincretismo entre 

duas concepções radicalmente diferentes e oportunizar uma aproximação dialética 

capaz de permitir não uma síntese, mas uma reflexão crítica sobre a pretensão 

dworkiana de fundamentar a existência do direito a respostas corretas. 

Pretende-se, desse modo, contribuir para uma reflexão crítica tanto sobre o 

grau de idealização na hermenêutica política de Dworkin, quanto sobre um possível 

ceticismo na teoria de Luhmann. 
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