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V

Atualmente, o estudo do Direito está passando por pro-
funda revolução. Irrigados por contribuições da Filosofi a, da 
Hermenêutica, das Teorias da Argumentação Jurídica e por 
tantos outros ramos do saber, os seus conceitos e dogmas tra-
dicionais passam por revisões, releituras e redimensionamen-
tos, dando à ciência jurídica um nível de complexidade e de 
profundidade até então inéditos.

Não obstante toda essa revolução, não é exagero dizer 
que, infelizmente, ela ainda está distante do cotidiano de gran-
de parte dos operadores do Direito, que insiste em manter uma 
estrutura jurídica anacrônica e em descompasso com as dis-
cussões contemporâneas e mesmo com os problemas que os 
circundam, pois o instrumental de que se valem já não mais 
atende às demandas vividas nos dias de hoje.  

As causas dessa dissonância podem ser várias. Mas, 
certamente, uma delas é passível ser apontada: a necessida-
de de se ampliar os meios de acessos a essas informações e 
a essas discussões, retirando-as dos muros das universida-
des e as espargindo sobre esse mundo da vida, criando uma 
interlocução mais próxima e efetiva entre o que se pensa e 
o que se faz. 

NOTA DO EDITOR
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É exatamente pensando nessa proposta de divulgar essas 
ideias que a Arraes Editores lança a coleção Professor Álvaro 
Ricardo de Souza Cruz.

O objetivo desta coleção é a publicação de artigos e de en-
saios que transitem por diversos ramos da pesquisa acadêmica, 
passando pela dogmática jurídica, pela Filosofi a do Direito, pela 
Hermenêutica Jurídica, pelas Teorias da Argumentação, pelas Te-
orias do Estado, dentre outros, e que tragam contribuição direta 
para a análise, refl exão e aprofundamento de um olhar crítico 
dessas estruturas jurídicas. A intenção é trazer a público aqueles 
trabalhos que, normalmente, fi cariam apenas restritos aos deba-
tes acadêmicos, com um círculo reduzido de leitores, para difun-
di-lo, democratizando o saber e divulgando essas novas ideias. 

É importante dizer que esse projeto está diretamente rela-
cionado aos fi ns da própria Arraes Editores. Desde o seu pri-
meiro momento, a mesma sempre esteve comprometida com 
a produção acadêmica de qualidade, priorizando a publicação 
de trabalhos que efetivamente contribuam para a revolução do 
pensamento, para a análise crítica dos institutos jurídicos e que 
proponham mudanças no modo de se fazer o ensino, a pesqui-
sa e a prática forense, buscando inserir nesse contexto o que de 
mais moderno está sendo trabalhado por aqueles que se dedi-
cam ao estudo sério e aprofundado desse tema. 

E, diante de tudo isso, não haveria nome melhor para ba-
tizar essa coleção do que o do Professor Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz, cuja escolha não foi aleatória. Certamente, na 
atualidade, ele é um dos mais emblemáticos representantes do 
constitucionalismo contemporâneo. Com uma capacidade de 
análise multidisciplinar, alia um profundo conhecimento jurídi-
co, consolidado em anos de estudos, de docência superior, de 
pesquisa e de prática forense como Procurador da República, 
com um conhecimento variado e diversifi cado de Filosofi a, de 
Teorias da Argumentação e de Hermenêutica. E, ao se somar 
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a tudo isso uma disciplina e rigor científi co invejáveis, ter-se-ão 
as credenciais que justifi cam o nome dado à coleção.

Para a Arraes Editores é motivo de honra poder contar 
com o Professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz como um dos 
membros de seu Conselho Editorial, e, sobretudo, poder ter 
a sua chancela nesta coleção. Com seu conhecimento, rigor e 
experiência acadêmica, certamente nos auxiliará sobremaneira 
na escolha dos textos que possam enriquecer, cada vez mais, a 
pesquisa, o ensino e a prática jurídicas, ainda tão carentes da-
quela verdadeira revolução.

O EDITOR
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Em sua obra Segurança Jurídica e Crise no Direito – Caminhos 
para a Superação do Paradigma Formalista, Ricarlos Almagro Vitoria-
no Cunha identifi ca uma crise por que passa o Direito na atuali-
dade, buscando elucidar as origens dessa crise e apontando para 
uma possível saída. Para tanto, o autor conjuga de modo produ-
tivo seus amplos conhecimentos das áreas jurídica e fi losófi ca.

O ponto de partida das análises, presente no capítulo 1 (“A 
Crise Moderna e os Múltiplos Modos de Percebê-la”), consiste 
em, a partir de E. Husserl e M. Heidegger, mostrar que tanto as 
ciências quanto a compreensão de mundo em geral do homem 
moderno estão em uma situação de crise. No caso de Husserl, 
essa crise consistiria no modo como as ciências naturais e as 
ciências do espírito concebem o objeto de seu estudo. As ci-
ências matemáticas, sobretudo a geometria, após nascerem no 
Egito antigo com a fi nalidade prática de resolver problemas 
concretos de agrimensura, foram progressivamente sofrendo 
um processo de idealização, de modo que passaram a conside-
rar seus objetos não situações concretas do mundo cotidiano, 
mas objetualidades ideais. Essa idealidade foi transmitida na 
Modernidade em um primeiro momento, sobretudo por Gali-
leu, à ciência natural. A natureza passa, então, a ser considerada 

APRESENTAÇÃO
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como tendo uma estrutura elucidável matematicamente. Mas 
não apenas a ciência da natureza foi marcada por esse ideal. 

Em um segundo momento, também as ciências do espíri-
to, desenvolvidas primordialmente a partir do século XIX, pas-
saram a buscar, desde seu nascedouro, o mesmo ideal científi co 
das ciências naturais. Parecia haver um único modelo de ciência 
a ser percorrido. A idealização que atinge o conhecimento em 
geral produz um tipo de saber que acaba por distanciar-se do 
mundo da vida, mundo este que, quer em seu aspecto natural, 
quer em seu aspecto humano, as ciências buscariam investi-
gar. Esse afastamento de seus genuínos objetos faz com que se 
produza uma crise nas ciências e no próprio conceito de huma-
nidade que, na Modernidade, passa a perder o sentido original 
que lhe havia sido dado pela cultura grega nos primórdios da 
civilização ocidental. Tratava-se de um sentido que, com efeito, 
estaria baseado em uma noção de razão, uma razão que, no en-
tanto, pouco tinha em comum com a racionalidade moderna.

Heidegger identifi ca, também na época moderna, uma si-
tuação de crise ou, como ele às vezes a denomina, de perigo. O 
modo como a realidade se estrutura e como o homem se dirige 
a essa realidade está marcado, na Modernidade, pela técnica. A 
técnica não é apenas um instrumento de que o homem se serve 
para melhor atingir certos fi ns. O que Heidegger chama de téc-
nica é o modo mesmo como os entes aparecem em nossa épo-
ca. O que quer que apareça, seja a natureza, sejam os homens, 
é concebido como algo que pode ser explorado, transformado, 
armazenado, distribuído, redirecionado... Os entes em geral têm 
todos essa mesma estrutura, podendo ser submetidos a uma 
dominação e a cálculos com vistas a serem utilizados em pla-
nejamentos. Essa maneira de ver o mundo tornou-se natural e 
faz com que não vejamos que esse modo de a realidade se ma-
nifestar é apenas um dentre outros possíveis. A própria essência 
da técnica, dessa maneira, parece não se mostrar a nós. Com 
isso, perde-se também a possibilidade de escapar ao domínio da 
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técnica, ao domínio disso que parece não ser o mais próprio ao 
homem. Aí estaria o perigo ou crise da Modernidade.

Em ambos os casos, observa-se que tudo o que se nos apre-
senta é compreendido a partir de características meramente for-
mais e quantifi cáveis, sendo o próprio contexto no qual os entes 
originalmente se encontram deixados fora de consideração.

O capítulo 2 da obra (“O Formalismo Jurídico como Refe-
rência do Ideal de Segurança”) mostrará como a idealização que 
atinge, em geral, o pensamento moderno afeta, em particular, o 
Direito. Para tanto, o autor analisará a noção de formalismo e   
uma certa noção correlata de segurança jurídica, características 
da visão usual do Direito, mostrando, no âmbito desta ciência, 
a presença da preocupação com a idealização moderna.

Inicialmente é abordado o conceito de formalismo. Após 
considerar algumas defi nições correntes de formalismo (pre-
sentes, por exemplo, em N. Bobbio, M. Atienza, L. A. Warrat), 
o autor apresenta sua própria noção: “por formalismo jurídico 
queremos fazer referência àquela concepção do Direito que se 
enclausura em um corpo de idealidades formal-normativas, em 
que o papel da facticidade é sonegado ou reconduzido a um 
plano secundário” (48). Essa concepção de formalismo, pre-
sente no Direito, mostra claramente como o mesmo é atingido 
pela visão de mundo idealizante moderna.

Pergunta-se, então, em seguida, por que se comprometeria 
o Direito com esse modelo de formalização. A resposta a essa 
questão estaria no fato de esse modelo promover uma maior 
segurança jurídica (48).

O próximo passo da investigação do capítulo 2 irá con-
cernir ao conceito de segurança jurídica. Como ocorreu com 
o conceito de formalismo, também agora o autor começa por 
tematizar algumas compreensões correntes do conceito de se-
gurança jurídica, para que o leitor se familiarize com a noção. 
Em seguida, após constatar que o homem, como ente limitado, 
busca segurança, chega à compreensão de segurança jurídica 



XVI

que melhor convém a sua investigação: “segurança jurídica 
é segurança no Direito, é a possibilidade de conhecimento 
que confere previsibilidade de comportamentos” (57).

Se é buscado o formalismo no Direito com vistas à segu-
rança que ele pode trazer, paga-se, no entanto, um preço por 
essa segurança. Nesse momento, então, é lançada, na parte fi nal 
do capítulo 2, a pergunta sobre o que se perde ao se adotar a 
segurança jurídica garantida pelo formalismo. O formalismo 
jurídico, se, por um lado, pode produzir previsibilidade, irá, por 
outro, impedir que se tenha uma visão mais adequada dos fe-
nômenos a que o Direito se aplicaria. Os fenômenos passam 
a ser, por assim dizer, caricaturados (64). Essa caricatura dos 
fenômenos é mostrada, no texto, a partir de vários exemplos.

Nesse estágio da investigação, o autor, recorrendo nova-
mente à fi losofi a fenomenológica, mostra que o formalismo 
faz com que o homem acabe “por constranger a abertura que 
lhe é própria e na qual os entes podem aparecer naquilo que 
são” (64). O homem, com o formalismo, perde a possibilida-
de de um acesso ao que aparece tal como isso que aparece é 
e realiza, antes, distorções do que é. Aqui é introduzido um 
novo conceito, a ser elucidado no capítulo seguinte, a saber: o 
conceito de liberdade. O constranger a abertura consiste, com 
efeito, em um constranger a liberdade humana.

Introduzido o conceito de liberdade, o capítulo 3 (“Li-
berdade e Direito”) será justamente dedicado a uma análise do 
conceito de liberdade e de suas relações com o Direito.

O homem é um ente que, ao contrário de outros entes, 
como plantas, não tem o plano de sua vida determinado de an-
temão. É ao viver que, através de suas escolhas conscientes ou 
inconscientes, vai construindo sua vida. Ele se encontra sempre 
em um âmbito de várias possibilidades e vai seguindo algumas 
delas, e, com isso, excluindo outras. Liberdade, nesse contexto, 
consistiria no fato de poderem estar abertas ao homem possi-
bilidades para que ele tenha acesso aos fenômenos tais quais 
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são eles mesmos. Liberdade, assim, é um elemento que perten-
ce à própria existência humana. Quando são ocultadas algumas 
possibilidades ao homem, como a visão idealizadora ou a visão 
técnica de mundo fazem, é restringida a liberdade. Essa liber-
dade é tanto mais atingida quanto ao homem são encobertos 
certos fenômenos, fenômenos esses que não poderiam se ma-
nifestar a partir dos sentidos idealizantes ou técnicos.

No caso particular do Direito, a formalização jurídica consis-
tiria em uma restrição da liberdade. A chamada segurança jurídica, 
possibilitada pela formalização, ao constranger a liberdade, acaba-
ria por eliminar um elemento que é próprio do que é o homem.

O autor, ao criticar o formalismo jurídico, não se apresen-
ta, no entanto, como um defensor de que os juízes, ao aplica-
rem o Direito, estivessem desvinculados de qualquer diretriz. 
Ao contrário. É pelo fato de os juízes viverem em um mundo 
compartilhado que podem, sem seguir uma posição formalista, 
pautar suas decisões a partir de compreensões intersubjetivas 
mais próximas do mundo da vida.

Segurança Jurídica e Crise no Direito desenvolve uma estrutu-
ra argumentativa sólida para provar, de modo convincente, as 
teses que defende. Recorre tanto a elementos teóricos da fi lo-
sofi a e do Direito quanto a exemplos de casos concretos para 
justifi car as afi rmações. A clareza, sem perda de profundidade, 
é marca constante de todo o texto, quer na apresentação das 
posições de Husserl e Heidegger, na elaboração dos conceitos 
de formalismo e segurança jurídica ou, enfi m, na elucidação do 
conceito de liberdade e da sua relação com o Direito.

Para os profi ssionais da área jurídica, as teses apresentadas 
contribuirão, sem dúvida, para uma refl exão crítica sobre a fun-
ção do Direito em nossa sociedade. A obra pode ser conside-
rada como pertencente às tendências neoconstitucionalistas de 
interpretação do Direito, apresentando uma alternativa original 
e plausível a posições como as de R. Dworkin ou M. Atienza. 
Os fi lósofos, por outro lado, também muito têm a aproveitar 
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com a leitura de Segurança Jurídica e Crise no Direito. Pode-se ob-
servar nessa obra uma utilização criteriosa de posições e con-
ceitos fi losófi cos para analisar um fenômeno da vida social.

FERNANDO AUGUSTO DA ROCHA RODRIGUES

Prof. Adjunto do Instituto de Filosofi a e Ciências Sociais da UFRJ.
Coordenador do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Filosofi a da UFRJ.

Doutor em Filosofi a (Universität Konstanz)
Pós-doutorado nas Universität Konstanz e Université Paris X (Nanterre).
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Durante muitos anos, o ensino jurídico foi reduzido a uma 
condição meramente técnica. Uma das explicações possíveis 
era a de que o regime militar preferia formar operadores do Di-
reito sem qualquer contacto com disciplinas como Economia, 
História, Antropologia ou Filosofi a. Qualquer elemento que 
pudesse “apimentar” o espírito de questionamento do jurista 
deveria ser abafado. Quanto mais dogmática, quanto mais exe-
gese, quanto mais “prático” o ensino do Direito, de modo que 
o aluno se capacitasse apenas nos requisitos para a confecção 
de uma peça processual, tanto melhor. 

Depois de alguns anos, não era incomum a constatação de 
que algumas Faculdades de Direito possuíam uma grade curri-
cular extremamente semelhante à de Cursos Preparatórios para 
concursos públicos. Assim, a “docilização de corpos e mentes” 
dentro da formação do jurista durante os “anos de chumbo” 
não pode ser vista tão somente como um acontecimento cau-
sal, pois adequava-se perfeitamente a um universo no qual um 
dos elementos mais questionadores do Regime militar era justa-
mente transformar o Curso de Direito em um Curso técnico. 

Dessa forma, é também possível dizer que a redemocrati-
zação e a construção da democracia nos últimos anos tiveram 
papel fundamental na infl exão dessa trajetória tecnifi cante por 

PREFÁCIO
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que passava a formação do jurista brasileiro. Particularmente 
nos últimos vinte anos, a produção científi ca no campo jurídico 
frutifi cou e o refi namento intelectual no exame dessa Ciência (se 
é que podemos chamar o Direito de Ciência, e sem nos apro-
fundar em um conceito de Ciência) teve ganhos admiráveis.

Na atualidade, é possível perceber inúmeras linhas de pes-
quisa, com metodologia e marco teóricos particulares, o que 
permite um diálogo cada vez mais profícuo para o desenvolvi-
mento e amadurecimento das refl exões.

O presente trabalho insere-se justamente em um contexto 
paradoxal, no qual, apenas a título de exemplifi cação, de um 
lado tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho 
Nacional do Ministério Público entendem ser indispensável a 
inclusão de disciplinas como Filosofi a e Sociologia no concur-
so público, e, de outro, somam-se as críticas de “doutores” do 
Direito que não compreendem a importância de disciplinas tão 
pouco técnicas sendo “cobradas” em certames que tais. Em 
outras palavras, o paradigma tecnifi cante do Direito começa a 
encontrar resistência tanto no meio acadêmico quanto no apa-
relho estatal que começam a tratar o Direito a partir de pressu-
postos absolutamente diferentes. 

Esse o núcleo do livro que agora se descortina para o Lei-
tor. Ricarlos Almagro é capaz de conduzir de forma simples e 
agradável a necessidade de um esforço refl exivo na mudança 
de paradigma por que passa atualmente o Direito. E o objeto 
de análise que adota é justamente o conceito de técnica. Nesse 
sentido, mais do meio de produção ou de adequação de um 
meio a um fi m pretendido, nosso autor parte de uma noção 
de técnica construída a partir da Fenomenologia de Martin 
Heidegger. Por conseguinte, técnica é compreendida como en-
cobrimento do mundo da vida, permitindo-lhe concluir que a 
percepção dos modernos de técnica esconde/vela o que há de 
humano em toda e qualquer criação do ser humano. A técnica 
difunde a percepção de que a Ciência só merece a adjetivação 
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de científi ca caso se submeta a processos de busca de precisão, 
de determinação, de exatidão, pois, tal como dissera Galileu, 
a língua de Deus é a Matemática. E essa percepção acaba por 
encobrir tudo aquilo que o homem não pode ser, ou seja, um 
ser neutro, um ser objetivo, um ser fi nito, eis que exato. 

Um Direito que se baseia na perspectiva de “Tecnifi car” 
a compreensão humana em métodos de interpretação “vela” a 
condição humana, pois hipostasia a promessa de uma racionali-
dade pura trazida no cogito cartesiano e pela suposição de que o 
ego humano se restringe à racionalidade pura de Imanuel Kant. 

Isso faz com que a interpretação jurídica clássica (e que ain-
da se apresenta no mundo da vida do Brasil do século XXI) seja 
entendida como uma técnica de atribuição de sentidos e de adju-
dicação de valores a um texto e ao mundo, procedida por um in-
térprete. Ela assume a hermenêutica como um instrumento que 
se coloca à disposição do homem e que se manifesta como um 
modo de produção linear de compreensão, como uma trajetória 
que se inicia com o exame sintático denotativo da linguagem. 

Ricarlos Almagro desvela ao leitor aquilo que está encober-
to pela técnica jurídica dominante: a pressuposição de um mun-
do pautado pela precisão da matemática, na qual o intérprete 
solipsista não percebe a “falácia idealista” do cogito cartesiano, 
pela qual a interpretação parte do suposto de que a linguagem 
contida nos textos normativos seja determinada, eis que a clari-
vidência do Legislador garante a univocidade essencial de refe-
rências entre o texto e o mundo. A literalidade da norma se torna 
um objetivo que permitiria um limite para a interpretação, qual 
seja, a absoluta clareza: in claris cessat interpretativo!

A técnica como noiesis husserliana encobre o mundo da 
vida e nega ao homem seu sentido de ser. Ela instaura um pa-
drão científi co de busca/transformação do mundo naquilo que 
pode ser medido, mensurado, dosado. Som, calor e cor se dão 
apenas como vibrações ou oscilações passíveis de serem descri-
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tas matematicamente. Uma planta é entendida a partir de suas 
potencialidades farmacológicas apuradas quimicamente. Com-
plexidade e miséria se reduzem a valores monetários de renda 
arbitrariamente deduzidos pela onipotência do Legislador.

Nosso autor permite que entendamos a técnica como en-
cobrimento da liberdade humana e esta como acontecimento 
que funda a própria humanidade, pois nega ao homem sua con-
dição de projeto ao negar-lhe sua possibilidade de se fundar, de 
tomar chão em sua essência de estar aí no mundo.  A técnica 
dá segurança onde não há segurança; dá certeza onde não há 
certeza; dá previsibilidade onde não há possibilidade de se pre-
ver aquilo que é entrópico. A técnica faz com que acreditemos 
em tipos fechados, em conceitos determinados e com eles e a 
partir deles buscar segurança no Direito. Ricarlos Almagro dá a 
perceber que o operador do Direito não toma chão justamente 
por não perceber que suas crenças não têm fundamento, o que 
o coloca como que fl utuando em um abismo. 

Tomar chão, tomar fundamento, desvelar o que a técnica 
encobre é o grande convite do nosso autor. Perceber que o ho-
mem se abre ao mundo com uma racionalidade que jamais se 
separa da sensibilidade, do sentimento, da estética abrem novas 
perspectivas para o Direito. Perceber que a técnica nega e exige 
que o preconceito seja “esquecido” forja uma ideia de homem 
estritamente racional, cria um homem, uma Ciência, um mun-
do que não existem. E, fazendo-o, implicam que esqueçamos o 
que somos: uma infi nitude, um ser-lançado que, à medida que 
vive, instaura o próprio mundo em sua compreensão. 

A formalização do Direito é uma derivação dessa falácia 
idealista engendrada pela Revolução copernicana e pela fi losofi a 
cartesiana. E se traduz por uma noção de segurança jurídica que 
esbarra na utopia semiológica contida nas noções de tipicidade 
cerrada, de clareza semântica, de objetividade conceitual, ou seja, 
na previsibilidade a partir de um mundo ideal de certeza. 
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Ricarlos Almagro denuncia a esterelidade de um modo de 
produção jurídico que domina o Ocidente e particularmente 
o Brasil, e abre espaço para a discussão de novas bases para a 
persecução da Justiça e da própria segurança no Direito.

Acreditamos que a densidade e a importância da obra 
por si só atestam a razão pela qual a indicamos como aquela 
que marcaria a abertura de uma coleção que, por gentileza e 
amizade dos editores, leva meu nome. Consciente de que mi-
nha vaidade não encobre a percepção da prematuridade e do 
excesso da homenagem que particularmente me é concedida. 
Especialmente com um texto tão instigante quanto o que se 
abre no momento. 

De todo modo, permitir acesso ao público a textos do ca-
libre que temos nesta obra, em um universo jurídico que parece 
acreditar apenas em “Resumos”, “Sinopses”, “Esquemas” faz 
com que a Arraes Editores saia na frente na tarefa de resgate do 
ensino e da Ciência Jurídica no Brasil. Minhas sinceras felicita-
ções ao autor e aos editores por uma obra de tal envergadura!
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