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“Imaginemos um jovem cientista que encontre um problema 
que não compreende. Que pode ele fazer? Sugiro que, mes-
mo que não o compreenda, pode tentar resolvê-lo e criticar a 
própria solução que lhe der. Visto que não entende o proble-
ma, sua solução será um malogro, fato que a crítica revelará. 
Deste modo, será dado um primeiro passo para indicar onde 
fica a dificuldade, e isto significa que será dado um primeiro 
passo para compreender o problema. Pois o problema é uma 
dificuldade, e compreender um problema consiste em desco-
brir que há uma dificuldade e onde a dificuldade se acha. 
E isto só pode ser feito descobrindo onde certas soluções de 
‘prima facie’ não funcionam.”

Karl Raymund Popper
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O professor Gustavo de Castro Faria vem dar a público a sua dissertação 
de mestrado (PUC Minas) que alcançou, em banca examinadora integrada por 
eminentes doutores em direito, a nota máxima de aprovação. O tema é deveras 
atualíssimo quanto ao alto grau de interesse que certamente despertará para o 
estudioso e praticante do direito: “Jurisprudencialização do Direito: reflexões no 
contexto da Processualidade Democrática”. Mais que uma proposta comparativa 
entre Jurisprudencialização e Processualização do direito, o que se nota na refle-
xão realizada pelo insigne e jovem professor é a sua profunda preocupação com 
o retrocesso a que a atuação do direito se vê exposta na prática dos tribunais ante 
as conquistas constitucionais obtidas no Brasil de 1988. 

Toda uma geração de juristas que esperava que os estudos do direito avan-
çassem no Brasil após 1988 quedou-se em frustração continuada. A técnica e a 
ciência do direito a cada dia se associam à ideologia do pragmatismo que dogma-
ticamente insiste, com os aplausos obscurantistas de uma mídia nacionalmente 
orquestrada, em colocar a universidade a serviço de um empreendedorismo mer-
cantilista orientado por uma econometria estratégica (dita economia!), voltada a 
promover um falso desenvolvimento autossustentável por campanhas retóricas 
de um voluntarismo patriótico e instintivo.

Os conflitos jurídicos egressos dessa realidade paranoicamente homologada 
pela crença de que é possível aliar sustentabilidade e lucros crescentes, sem qual-
quer reflexão sobre a economicidade, são resolvidos pelo mito da sensibilidade e 
talento de integrantes de tribunais excelsos que, extrapolando a sua competência 
constitucional, ora criam direitos pela jurisprudência, ora a partir de leis por eles 
induzidas, transformando o direito num grande panorama casuístico engendra-

prefácio
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do pelos próprios aparelhos da governança que colocam o carisma dos decisores 
(administradores, magistrados, parlamentares) como fundamento dos destinos 
nacionais.

Nesses contornos fantasísticos, em que o direito continua sendo um aces-
sório da economia neoliberal e social, a democracia instalada em 1988, com a 
edição de um estatuto constitucional equacionador de uma nova concepção de 
vida, liberdade e dignidade, não foi ainda objeto de estudo sério e rigoroso. É 
flagrante a ausência de suficientes investimentos em pesquisa jurídica nas ba-
ses orçamentárias das universidades, ficando estas na dependência de órgãos de 
fomento governamentais e empresariais que se regem pelo corporativismo de 
suas conveniências político-partidárias e de mercado ou de lideranças acadêmicas 
comprometidas com a mídia nacional e internacional do intercâmbio tecnoló-
gico, sem qualquer vinculação com a ordem econômica constitucionalizada no 
Brasil, que é jurídica, não contingenciável por políticas públicas de livre mane-
jamento dos gestores do Estado.

Em face de tantos desarranjos, o autor, já no introito de sua obra, põe em 
debate a ingente necessidade de se distinguir discurso ideológico e teoria científica 
em bases epistemológicas ainda não cuidadas pelos arautos da velha dogmática 
jurídica que melancolicamente ainda habita os pretórios e as academias do país. 
O consenso acrítico, que é hoje o êmulo dos pactos das governanças, é examinado 
pelo autor em seus tradicionais vértices do arcaísmo dos sistemas de civil e com-
mon law que, se não desconstruídos em seus conteúdos historicistas, são fatores 
de perenização de uma compreensão do direito em regime de perpétua coloni-
zação das consciências à serventia de um simulacro de democracia como mera 
expressão do escrutínio de um povo icônico secularmente capturado pela pru-
dencialização eticista de uma prática de vida historicamente cruel e metafórica.

Os itens trabalhados pelo autor são novidades que instigam uma contempo-
rânea reflexão jurídica sobre a problemática paradoxal da multiplicação dos con-
flitos humanos pelas atividades dos próprios órgãos estatais encarregados de sua 
resolução. A partir do momento em que foi possível aos estudiosos do direito se-
parar, com divisas nítidas, saber e conhecimento, tornou-se extremamente relevante 
explicitar o binômio repressivo de um saber-poder que, por si mesmo, justifica o 
exercício da arrogância monológica e apofântica de suas horrorizantes decisões.

O julgamento por amostragem, oportunamente suscitado pelo autor em 
seus estudos, é exemplo de um poder decisório que se rende ao sistema proba-
tício dos juízos ordálicos e tarifário que jamais atenderiam ao pleito de demo-
cracia pelo modelo da Constituição Brasileira de 1988, o que seria o mesmo 
que querer instalar incidentes de demandas repetitivas para a coletivização de 
julgamentos de causas ditas idênticas, a serviço da aceleração das decisões, sem 
apontar ex-ante os critérios legais de escolha da demanda-padrão como referente 
das repetições havidas.
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Finalmente, o professor Gustavo sugere a criação de “Câmaras Mistas de 
Revisão Jurisprudencial”, que, embora não tenham sido objeto da dissertação, 
exibem um esforço que faz o jovem autor e professor de atenuar os efeitos per-
versos de uma jurisprudencialização inflacionária do direito brasileiro, que torna 
os tribunais, como no velho common law, o parlamento autêntico da produção 
das normas, eternizando, assim, a ideologia do estado de exceção, que é o lugar 
em que as ditaduras se disfarçam de democracia.

No mais, o que esperamos é que a obra ora publicada ingresse nas salas de 
aula das Faculdades de Direito que possam ter ainda algum comprometimento 
com o pensamento não dogmático da ciência jurídica, e que, lida por uma nova 
geração de pesquisadores, possa contribuir para a decifração gradual das formas 
jurídicas de dominação que secularmente escravizam os povos. Deixo aqui, como 
orientador que fui da proveitosa dissertação do autor, os meus agradecimentos 
pelo honroso convite que recebi para prefaciá-la.

Belo Horizonte, 22 de junho de 2012
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(bacharelado, mestrado e doutorado em Direito Processual). Presidente
do Instituto Popperiano de Estudos Jurídicos e Presidente-Fundador da 

Associação dos Advogados de Minas Gerais.




