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Para Luciana e Juliana.
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A man said to the universe:
“Sir, I exist!”

“However,” replied the universe,
“The fact has not created in me

A sense of obligation.”

Stephen Crane
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PreFáciO

cOnvençãO e PlanO: Para lidar cOm  
velhas questões da teOria dO direitO

O debate contemporâneo sobre teoria do direito, especialmente no mun-
do anglo-saxão, está profundamente marcado pela obra O conceito de direito de 
H.L.A. Hart, de 1961. Este livro marca uma importante virada metodológica 
por que passa a reflexão sobre o que é o direito. Como toda obra clássica sobre 
o tema, ela revisita velhos temas da teoria do direito (como por exemplo as 
perguntas o que é o direito? O que são regras? Qual é a relação entre moral e 
direito?) reposicionando-os à luz de novas premissas e/ou enfoques. Talvez a 
maior contribuição filosófica de Hart tenha sido reapreciar velhos temas da 
teoria do direito a partir de novas perspectivas abertas pela filosofia da lingua-
gem dominante à época em Oxford e Cambridge (em especial as influências 
de John Langshaw Austin e Ludwig Wittgenstein).

Ao trazer o impacto da virada linguística para o interior da teoria do 
direito Hart coloca no centro da pauta da filosofia do direito questões an-
teriormente apreciadas apenas de forma marginal. Para destacar alguns deles 
bastaria mencionar a reflexão sobre a própria natureza de um conceito como 
“direito” (que tipo de conceito é este?), o significado de uma regra (a sua não 
redutibilidade à forma de um comando dotado de autoridade), o papel das 
razões para o agir e o papel da intencionalidade de práticas sociais. Ao fazê-lo, 
Hart fixou uma agenda de debates que tem ocupado grande parte dos teóricos 
do direito até os dias de hoje.

Um dos aspectos mais controvertidos de sua obra consiste em sua for-
mulação de que o fundamento último de validade de um sistema jurídico 
reside numa regra de reconhecimento que, diferentemente da norma fundamental 
kelseniana, não é um pressuposto transcendental para o conhecimento jurídi-
co, mas antes uma prática social de caráter normativo. Para Hart, as normas 
jurídicas podem ter dois tipos de certidão de nascimento, por assim dizer. Elas 
podem vir ao mundo através de um processo de validação, pelo qual a validade 
de uma norma anterior dotada de um certo poder empresta a sua validade 
a outra norma. Por exemplo, quando uma câmara de vereadores, dotada de 
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poder para criar normas municipais, aprova uma nova lei. As normas podem 
também nascer de um outro tipo de processo que ele denomina de aceitação. 
Isto ocorre quando, por exemplo, hábitos costumeiros adquirem um caráter 
normativo e passam a servir de critério para a avaliação de determinadas con-
dutas. Normas consuetudinárias são normas deste tipo, mas não são as únicas. 
Hart destaca que para que exista um sistema de normas caracterizado como 
direto é necessário que preexista uma regra de reconhecimento que seja capaz de 
conferir validade às demais regras do ordenamento jurídico.

O tema é controvertido, visto que não apenas Hart deu várias definições 
à ideia de regra de reconhecimento, como também porque algumas delas fo-
ram alvo de fortes objeções da parte de seus críticos. Uma das definições mais 
citadas é aquela referida na dura crítica que faz Ronald Dworkin às ideias de 
Hart.1 Segundo Hart, “[…] a regra de reconhecimento apenas existe como uma 
prática complexa, mas normalmente concordante, dos tribunais, dos funcio-
nários e dos particulares, ao identificarem o direito por referência a certos cri-
térios. A sua existência é uma questão de fato.” 2 Nesta passagem, o autor destaca 
que a regra de reconhecimento seria uma questão de fato. Mas que tipo de fato 
seria este? Para Dworkin3, aqui residiria um elo fraco da explicação hartiana 
sobre a origem da normatividade das regras. Isto porque sendo uma questão 
de mero fato bruto, como seria possível dele se extrair uma normatividade, 
condição para a criação de uma razão para agir?

Esta seria uma falha central visto que o próprio Hart argumentara de forma 
muito persuasiva sobre a diferença entre hábitos (práticas recorrentes incapazes 
de criar um padrão de correção) e regras (que necessariamente criam padrões de 
avaliação de práticas). Uma regra, por definição, deve estar acompanhada de um 
critério pelo qual podemos saber quando alguém a seguiu ou deixou de segui-la.

A crítica de Dworkin intensificará a importância deste aspecto central da 
teoria de Hart. Tratava-se de um ponto fundamental por vários motivos. Em 
primeiro lugar, porque fixava o fundamento do próprio direto. Em segundo 
lugar, porque seria necessário explicar como se dá a “mágica da normativida-
de” inaugural da regra de reconhecimento. Seria necessário explicar como se 
pode passar de um ser (fato bruto) para um dever ser dotado de normatividade 
(uma regra capaz de fixar critérios de avaliação). Como seria isto possível sem 
que ocorresse uma expressa violação da lei de Hume, segundo a qual não se 
pode derivar um dever ser de um ser?

1 The model of rules, in DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 1977, pp. 41-43.

2 HART, H. L. A. O conceito de direito. 3ª ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste Gulben-
kian, 1994, p. 121.

3 The model of rules, op. cit.
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Para enfrentar tal desafio diversos positivistas se colocaram a campo e vie-
ram a oferecer respostas distintas4. Dentre elas, as respostas convencionalistas 
ganharam proeminência5. Inspirados no trabalho seminal de David Lewis, Con-
vention6, destacaram como o processo de formação da normatividade é seme-
lhante à criação de uma regra de etiqueta sobre a formação de filas ou para o 
retorno de uma ligação telefônica. Pensemos neste último exemplo que fascinou 
os teóricos do convencionalismo. Imagine-se que João faz uma ligação telefônica 
para Francisco e a ligação cai. Ambos tentam refazer a ligação, mas isto faz com 
que ela não se complete, indicando “ocupado” para ambos, que assim veem frus-
trados seus esforços para conversar. Em tentativas posteriores João, que fizera a 
ligação inicial, consegue se antecipar a Francisco e a ligação é bem-sucedida até o 
momento em que novamente se interrompe por falha da companhia telefônica. 
Neste momento, em face da memória do sucesso da iniciativa de João, Francisco 
aguarda que este refaça a ligação. Após a prática repetida de eventos como este, 
cristaliza-se como solução para o problema de coordenação a “regra” de que 
“quem ligou deve refazer a ligação em caso de queda na comunicação”.

O exemplo indicaria como as expectativas geradas após o sucesso aleatório 
de uma solução (João conseguiu ligar antes) fixariam um critério normativo para 
o comportamento dos agentes. Estaríamos aqui diante de uma regra convencio-
nal. Esta solução lógica rapidamente se converteu numa alternativa atraente para 
os filósofos do direito interessados em explicar o “enigma da normatividade” da 
regra de reconhecimento. Ela seria uma regra convencional.

Muita água e tinta se passou na discussão acerca da natureza desta regra 
convencional, bem como sobre o próprio sentido de convenção que deveria 
ser adotado. O presente trabalho de Eric Piccelli analisa com rigor e finesse 
alguns dos desdobramentos deste debate. Ele aborda de maneira crítica e mais 
especificamente a vertente da explicação convencionalista do fundamento do 
direito (regra de reconhecimento) designada de teoria do direito como planeja-
mento (Planning theory of law), que Scott Shapiro construiu inspirando-se nos 
trabalhos do filósofo Michael Bratman7. Através desta chave teórica Shapiro 
pretende enfrentar alguns dos grandes desafios fixados por Dworkin no debate 
atual, acerca da natureza dos desacordos teóricos no direito.

Esta teoria está associada aos nomes dos filósofos do direito americano 
Jules Coleman e Scott Shapiro. Eric se volta de maneira mais dedicada ao 

4 DICKSON, Julie. Is the rule of recognition really a conventional rule? Oxford Journal of Legal Studies, 
Oxford, v. 27, n. 3, pp. 373-402, 2007.

5 Cfr. O trabalho pioneiro de POSTEMA, Gerald. Coordination and convention at the foundations of law. 
The Journal of Legal Studies. Vol. 11, No. 1, January 1982, pp. 165-203.

6 LEWIS, David. Convention. A philosophical study. Oxford: Blackwell Publishers, 2002.
7 BRATMAN, Michael. Intention, plans, and practical reason. Cambridge/London: Harvard University 

Press, 1987, pp. 1-2.
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pensamento deste último cujo livro Legality foi objeto de detida análise por 
parte de muitos acadêmicos nos últimos anos. Para Shapiro “a minha estra-
tégia é a de que existe um outro domínio cujas normas somente podem ser 
descobertas através do domínio social, não moral, da observação, a saber, o 
domínio do planejamento. A maneira adequada de estabelecer a existência 
de planos, (...) é simplesmente apontar para o fato de sua adoção e aceitação. 
Se eu tenho um plano de ir a uma loja hoje, o se temos um plano de pro-
duzir um jantar juntos a noite, depende não da desejabilidade destes planos, 
mas apenas de se nos de fato os adotamos (e não já os rejeitamos). Em outras 
palavras, o positivismo é trivial e incontroversamente verdadeiro no caso dos 
planos: a existência de um plano é uma coisa, seus méritos ou deméritos uma 
outra coisa. (...) meu proposito aqui não é fazer uma analogia entre leis e pla-
nos, mas mostrar uma implicação. A existência de condições para o direito são 
as mesmas dos planos porque as regras fundamentais do sistema de regras são 
planos. Sua função é estruturar a atividade jurídica de modo que os partici-
pantes possam trabalhar juntos e assim obter bens e realizar os valores que de 
outra forma não seriam passiveis de serem obtidos. Por tal razão, a existência 
da autoridade jurídica somente pode ser determinada sociologicamente”8

Eric elabora não apenas uma competente reconstrução das ideias de Shapi-
ro e de seus predecessores e contemporâneos, como apresenta uma contundente 
crítica ao seu pensamento, mostrando como ele se assenta em relevantes equívo-
cos jurídico filosóficos comuns a diversos filósofos do direito do presente. Eric 
revisita e analisa argumentos levantados por positivistas e críticos do positivis-
mo como Ronald Dworkin para construir sua crítica. Ao fazê-lo, Eric presta um 
imenso serviço ao debate teórico jurídico nacional, atualizando-o com o debate 
internacional não na forma de uma resenha pioneira, mas antes como uma 
crítica amadurecida destas ideias que hoje ocupam um lugar central no debate 
contemporâneo. O livro é um exemplo de como trabalhos de mestrado na área 
deveriam ser feitos. Ele apresenta com grande clareza e elegância um argumento 
bem delimitado, sobre um debate importante, de maneira crítica e bem informa-
da em relação ao estado da arte de seu objeto. O leitor deste livro colherá amplos 
benefícios desta reflexão inteligente acerca de um dos mais cativantes temas da 
teoria do direito: a gênese da normatividade do direito.

RONALDO PORTO MACEDO JUNIOR
Professor Titular de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da USP e 
Professor da Direito – FGV – São Paulo

8 SHAPIRO, Scott. Legality. London/Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 119.


