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Para Marília,
pelo passado, presente e futuro.
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A good poem is a contribution to reality. The world is 
never the same once a good poem has been added to it. 
A good poem helps to change the shape of the universe, 
helps to extend everyone’s knowledge of himself and the 
world around him.

(THOMAS, 1954, p.14).

If we want to make sense of a life having meaning, we 
must take up the Romantic’s analogy. We find it natural 
to say that an artist gives meaning to his raw materials 
and that a pianist gives fresh meaning to what he plays. 
We can think of living well as giving meaning – ethical 
meaning, if we want a name – to a life.

(DWORKIN, 2011, p. 198).
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PreFácio

O autor inicia esse livro com uma importante citação de Ronald Dwor-
kin, a qual vem definindo muitos dos rumos da teoria do direito desde a sua 
enunciação: importa como os juízes decidem casos. E é a partir desse autor que 
eu inicio a difícil – mas prazerosa - tarefa de prefaciar esse livro. Dificuldade 
e prazer que estão absolutamente unidos pois falar desse trabalho é, também, 
falar de uma profícua relação de orientação que o tempo e a convivência per-
mitiram que se transformasse em amizade. 

E por isso, antes de falar do texto, falarei do autor. Conheço o William S. 
Pugliese desde seus tempos de graduação na Universidade Federal do Paraná, 
a qual foi seguida pelo seu mestrado na área do Processo Civil, nesta mesma 
instituição. Terminado o mestrado encontrei o então mestre em uma manhã 
de quarta-feira, em uma daquelas situações encomendadas pelo nosso destino. 
E daquela primeira conversa veio a discussão sobre novas possibilidades para 
pensar a jurisdição e a própria interpretação do Direito, agora não apenas nos 
limites significativos do Processo Civil mas também trazendo à discussão as 
contribuições da teoria do direito e da teoria constitucional. E eis que se esbo-
çava uma tese que, desenvolvida ao longo desses últimos quatro anos, permitiu 
uma rica convivência teórica e a possibilidade de ter no William, mais do que 
um aluno, um verdadeiro interlocutor. 

Dworkin responde à colocação acima afirmando que isso se dá porque o 
direito muitas vezes se torna o que os juízes dizem que ele é. E por isso importa 
discutir como os juízes decidem os casos e o que legitima que sejam eles a tomar 
estas decisões. E, mais do que decidir, importa saber como os juízes fundamen-
tam suas decisões. Ainda que o recurso aos princípios venha sendo afirmado 
como uma maneira de conferir estabilidade e segurança às decisões judiciais, os 
mesmos não são suficientes para garantir a previsibilidade que se espera da ativi-
dade jurisdicional. E assim é que, na esteira de alguns importantes autores, como 
Neil MacCormick, as próprias decisões dos tribunais passaram a ser um impor-
tante recurso de orientação e delimitação do sentido das normas. Se o positivis-
mo pouco contribuiu para o desenvolvimento de uma teoria da interpretação 
jurídica (ainda uma versão mais light do positivismo, desenvolvida por Herbert 
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Hart em O conceito do Direito, não vai além ao atribuir poder discricionário aos 
magistrados quando na presença dos chamados casos de textura aberta), autores 
como MacCormick e Dworkin ressaltaram o caráter nitidamente interpretativo 
do Direito e avançaram e sofisticaram, em muito, a elaboração de questões epis-
temológicas e de justificação das decisões judiciais.

Justamente a partir do reconhecimento de que inúmeros são os resultados 
possíveis em virtude da margem de interpretação dos magistrados é que tornou 
indispensável, em busca de um certo grau de certeza e previsibilidade, trazer a 
doutrina da Common Law para a discussão da jurisdição nos países da Civil 
Law e, mais especificamente, do Brasil. E assim é que, mantida a prevalência 
da lei, a jurisprudência e os precedentes ganharam cada vez mais importância 
e espaço. O Código de Processo Civil, de 2015, consolida essa nova perspec-
tiva teórica, trazendo em seu interior a menção expressa à necessidade dos 
magistrados considerarem em suas decisões os precedentes aplicáveis aos casos 
concretos e, a partir daí, buscou construir uma racionalidade própria para a 
utilização dos precedentes. De maneira breve, pode-se dizer que, sem dúvida, o 
CPC buscou, nesse particular, aumentar o grau de certeza e previsibilidade das 
decisões judiciais, diminuindo o papel discricionário do magistrado.

Nesse cenário argumentação e interpretação se fundem – ou confundem-se 
– pois não é possível falar em uma lógica da aplicação dos precedentes que pres-
cinda do caráter eminentemente interpretativo do Direito. Indo além, e na esteira 
do pensamento de Dworkin, existe uma verdade eminentemente argumentativa 
que deve ser buscada pelos tribunais na fundamentação de suas decisões. 

É é nesse cenário que se insere o livro que agora chega ao mercado edi-
torial brasileiro. Nas palavras de seu autor “é necessário buscar, nas teorias da 
argumentação jurídica, uma tese que oriente a compreensão e a aplicação dos 
dispositivos recentes que tratam da vinculação dos efeitos das decisões dos 
tribunais.” Para tanto, assumiu-se a premissa de que é possível desenvolver 
o Direito preservando-se as garantias de segurança jurídica, previsibilidade e 
igualdade e aqui se ressalta, mais uma vez, a importância da fundamentação das 
decisões e não somente a questão metodológica.

Esse livro é parte da tese de doutorado do autor, defendida junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. 
Trata-se justamente de uma releitura de alguns clássicos da Teoria do Direito 
e da Teoria da Argumentação Jurídical que busca, inicialmente, constituir o 
arcabouço teórico que deve nortear a discussão sobre a jurisdição e também 
as recentes inovações inseridas em nossa ordem jurídica pelo novo CPC. Esse 
primeiro livro será seguido (espera-se que em breve) pela publicação do res-
tante dessa tese, a qual tratará de questões mais diretamente relacionadas ao 
Direito Processual Civil. Assim, nesse primeiro momento o tema é analisado 
à luz da Teoria do Direito e do que se poderia chamar de um projeto para a 
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argumentação jurídica no Brasil que, fundada na tradição continental, incor-
pore a jurisprudência e os precedentes no exercício da jurisdição.

O trabalho inicia com uma aprofundada discussão não apenas da função 
jurisdicional brasileira mas com uma crítica reflexão sobre o a teoria da interpre-
tação em si mesma. Logo de início o autor explicita os pontos fundantes de sua 
argumentação, explicitando os conceitos de decisão judicial, precedente e juris-
prudência. Essa parte inicial do trabalho coloca destaca, de pronto, a hipótese 
central da obra, ou seja, a alteração legislativa trazida pelo CPC é insuficiente 
para transformar a racionalidade da jurisdição no Brasil e não significa, por si 
mesma, que se conseguirá implantar no país um sistema que considere a “juris-
prudência como um argumento relevante para as decisões futuras”. Esta hipótese 
e a discussão nela implicita representa uma das grandes contribuições do traba-
lho, apontando para a necessidade de uma verdadeira mudança paradigmática, de 
racionalidade e fundamentação, e não apenas imposição normativa.

A partir dos trabalhos de Neil MacCormick e Amalia Amaya o autor 
discute, em detalhes, o artigo 926 do Código de Processo Civil à luz da Teoria 
do Direito. Pressupostos de otimização, coesão e coerência normativa norteiam 
a perspectiva teórica do autor e é nesse momento que o trabalho deixa de ter 
apenas um caráter exploratório e descritivo e apresenta uma análise mais pro-
positiva, incorporando também a noção dworkiniana de integridade. Como já 
foi dito, ressalta-se a natureza argumentativa e interpretativa da jurisprudência 
e dos precedentes, tendo como premissa os preceitos que regem o Estado de 
Direito e suas garantias fundamentais. A excelência do texto, a qualidade da 
pesquisa e o tempo oportuno da publicação tornam este livro imprescindível 
àqueles que, preocupados com o exercício da jurisdição e a responsabilidade 
que a mesma envolve, não se contentam com respostas fáceis aos complexos 
problemas que a realidade atual nos apresenta. Afinal, não existem respostas 
fáceis para casos difíceis. 

Curitiba, outono, 2017

KATYA KOZICKI

UFPR e PUCPR




