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RESUMO: O presente trabalho analisa o comportamento do advogado em face das 

modificações no Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil, especialmente no que se 

refere à instituição de obediência dos precedentes judicias. Enfrenta a preocupação de 

engessamento do sistema jurídico e o papel daquele profissional do direito como responsável 

pela sua superação, pela evolução do pensamento, por razões históricas, econômicas, políticas 

e/ou sociais, baseado nas técnicas metodológicas da desconstrução proposta por Jacques 

Derrida e do anarquismo metodológico de Paul Feyerabend.  
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ABSTRACT: This paper analyzes the lawyer's performance against changes in the New Bill 

Code of Civil Procedure, especially with regard to obedience institution of judicial precedent. 

Facing the immobilization of concern the legal system and the role that professional law as 

responsible for their resilience, the evolution of thought, for historical reasons, economic, 

political and / or social, based on methodological techniques of deconstruction proposed by 

Jacques detachment and methodological anarchism of Paul Feyerabend. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este ensaio é direcionado a uma breve análise acerca da recente evolução do sistema 

normativo brasileiro, perpassando pelo Código Civil e enfrentando o projeto de lei que está à 

beira de aprovação pelo Senado Federal e promulgação presidencial - o Novo Código de 

Processo Civil – em face do operador do direito e suas incursões metodológicas 

interpretativas.  

Analisar-se-á a função e o comportamento do profissional do direito, enfatizando-se o 

advogado, perante a nova lei, tendo em vista uma – das inúmeras – novidades propostas, qual 

seja, a obediência aos precedentes. A celeridade e efetividade da tutela jurisdicional buscadas 

pelo novo sistema normativo serão abordadas como esferas catalisadoras de modificação do 

comportamento processual do causídico, em face da criação de regras de consolidação dos 

julgados e da verticalização do entendimento judicial, através de súmulas, enunciados e 

decisões reiteradas dos Tribunais Superiores que funcionarão como paradigmas de 

julgamentos dos órgãos de instância inferior.  

A preocupação do presente artigo baseia-se no engessamento do sistema, haja vista que a 

verticalização do precedente pode (?) funcionar como engessamento da interpretação e 

aplicação da norma. Sendo assim, será verificado o papel do advogado no sentido de dedicar-

se a teses mais elaboradas, de modo que sua responsabilidade torna-se ainda maior no cenário 

jurídico para garantir, acaso seja necessário, a alteração da concepção anteriormente 

estabelecida. Para alcançar este amadurecimento e evolução interpretativa, analisar-se-á os 

pensamentos de Jacques Derrida e de Paul Feyerabend como catalisadores desta sistemática. 

Desta forma, a construção argumentativa do presente ensaio é baseada na técnica de 

desconstrução proposta por Derrida, com esteio na alteração da base filosófica através do uso 

da linguagem e do sentido. Lado outro, a contribuição de Feyerabend, que pode causar ojeriza 

aos mais tradicionalistas, recai sobre a análise da (im) possibilidade de se alcançar uma 

formatação ideal de regras e comportamentos, em vista da existência de um pensamento que 

que autoriza a percepção de inúmeras formas de análise, por razões políticas, sociais ou 

econômicas. 
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2 NOVOS SISTEMAS NECESSITAM DE NOVOS PROFISSIONAIS. 

O sistema jurídico brasileiro passa por um período ímpar na sua história existencial. Desde 

1988, fortes transformações vêm, reiteradamente, ocorrendo nos mais diversos ramos 

normativos. Inaugurado a partir da promulgação da Constituição Federal em vigor, o 

movimento de alteração do mecanismo hermenêutico do sistema já provocou a alteração 

profunda dos preceitos filosóficos do Código Civil, a partir da promulgação do diploma de 

2002 que trouxe consigo inúmeras regras de significados indeterminados. Atualmente a 

expectativa mais latente está atrelada à aprovação do Novo Código de Processo Civil. 

O Direito Processual Civil, assim como ocorreu como o Direito Civil, passará por profundas 

modificações filosóficas em seu seio, dentre as quais se destaca o critério de utilização de 

precedentes e de maior ênfase nos julgamentos de causas repetitivas. Deixa-se de lado, então, 

o pensamento individualista do processo para visualizar a prestação jurisdicional como algo 

coletivizado, ou seja, o indivíduo que está a litigar naquele processo deverá ter a mesma 

decisão proferida em outras causas idênticas. 

A construção de um Novo Código de Processo Civil teve como pilares de fundação a busca 

por uma maior celeridade processual e maior segurança nas decisões proferidas pelos 

julgadores. Com isso, busca-se reduzir, ao máximo, a possibilidade de prolação de decisões 

díspares em casos idênticos, o que asseguraria ao jurisdicionado a certeza do teor da decisão 

final e, além disso, uma dinâmica maior na prestação jurisdicional. 

Mecanismos dos mais diversos foram estabelecidos no projeto do texto normativo para fazer 

valer estes dois princípios. Regras que vão desde a atenção a entendimento sumulados dos 

Tribunais Superiores à criação de posicionamentos consolidados pelos próprios Tribunais 

Estaduais. Além disso, adotou-se também a regra dos precedentes e o julgamento de causas 

repetitivas, sem contar com o fortalecimento do sistema de repercussão geral. 

Todos esses mecanismos de “aceleração” da prestação jurisdicional, porém, podem causar 

questionamentos reflexos.  

Estaria o legislador tão preocupado com a segurança jurídica que acabaria por engessar o 

direito? Chegar-se-ia a um ponto, num futuro, onde um computador pudesse substituir o 

trabalho do julgador, pois bastaria identificar o mérito da lide apresentada para alcançar um 

precedente julgado anteriormente e aplicá-lo? 
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Certamente a resposta será não! 

A grande diferença estabelecida tanto pelo Código Civil de 2002 como pelo Novo Código de 

Processo Civil que, atualmente, tramita nas casas legislativas está na forma como o advogado 

deve encarar o sistema de normas brasileiras. O espaço anteriormente concedido àquele 

causídico que tinha em sua mente todos os artigos para aplicação imediata através da 

subsunção findou-se. Em seu lugar, surgiu o advogado que deveria desenvolver uma 

capacidade hermenêutica maior, pois as normas de significado indeterminado do Diploma 

Civilista retiraram do jurista o conforto da plena subsunção. 

Ocorre que, a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, um outro profissional 

deverá surgir para a efetiva defesa dos interesses dos seus clientes. Diante da utilização de 

regras de harmonização dos julgamentos e da verticalização da decisão judicial – haja vista 

que a partir de então, as súmulas dos Tribunais Superiores passarão a ser baluartes a ser 

seguidos – o horizonte do advogado não será visto como um vasto campo de teses a ser 

explorada.  

Uma parte dos argumentos que floresceriam no jardim de hipóteses defensivas ou acusatórias 

já estará encoberto pelo concreto das decisões proferidas em súmulas, precedentes e decisões 

de repercussão geral. Aliás, com o passar do tempo, as teses mais comuns serão, de logo, 

subjugadas pelos Tribunais que consolidarão seu entendimento e, à semelhança de um 

carimbo, passarão a aplicar de forma constante e idêntica, numa espécie de “produção 

fordista”. 

O poder da jurisprudência ganha novo impulso com o reconhecimento da incidência da regra 

dos precedentes. As decisões que atualmente são utilizadas como mecanismos 

exemplificativos de convencimento, ou seja, meros guias indicadores, passará a servir como 

parâmetro direcionadores. O que hoje auxilia, no futuro determinará. 

A mudança de pensamento para a construção da tese jurídica a ser defendida junto ao 

processo é de suma importância, ainda mais com a promulgação do Novo Código de Processo 

Civil. Isso porque, como já dito anteriormente, o diploma processualista que se apresenta, 

caso aprovado nos moldes em que se encontra o seu projeto, ampliará a fonte do direito, 

conferindo efeitos muito mais intensos para a jurisprudência, tanto através das súmulas, 

quanto ao precedente. 
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O texto contido no Projeto de Lei nº 6025/05 – versão da Câmara Federal - deixa clara a 

opção do legislador na utilização dos precedentes. Quando trata de procedimento ordinário, 

em seu art. 499, o projeto em questão estabelece de forma fundamentada os elementos e 

requisitos da sentença. Dedicam-se três incisos para tratar do tema, que podem ser resumidos 

em: relatório, fundamento e dispositivo. 

Até este momento, não houve qualquer novidade quanto ao tema na forma como é tratado 

pelo Código de Processo atualmente em vigor. 

O detalhe está no seu parágrafo primeiro quando estabelece hipóteses em que a decisão não 

será considerada como fundamentada. São empregados no parágrafo em questão seis incisos, 

dentre os quais, destaca-se o constante no inciso V e VI
3
. Neste dispositivo, há menção clara à 

necessidade de utilização de precedentes e súmulas, inclusive, com a demonstração, por parte 

do magistrado prolator, dos fundamentos que o levaram a considerar aquele paradigma como 

sendo adequado à tese em estudo. 

Busca-se, com isso, deixar o sistema mais coerente. O Julgador deverá acompanhar o 

entendimento já exposto pelo Tribunal ao qual está submetido ou aquele adotado pelas Cortes 

Superiores. Com isso, os jurisdicionados terão uma noção mais segura do resultado final que 

alcançará o seu processo. O julgador passa a ter uma limitação um pouco maior quanto ao seu 

entendimento, ou seja, o que se tenta com este procedimento do novo é o estabelecimento de 

uma uniformização de jurisprudência para que, a partir de então, ocorra julgamentos mais 

céleres e mais condizentes com uma linha filosófica previamente estabelecida. 

Há uma abertura, sem sombra de dúvidas, do sistema brasileiro para recepção de 

outro modelo filosófico. Outrora reflexo exclusivo do Direito Romano-Germânico, 

com a utilização mais ativa dos precedentes, o ordenamento jurídico pátrio passa 
                                                           
3
 Art. 499 do Projeto do Novo Código de Processo Civil – Projeto de Lei 6025/2005 – Câmara dos Deputados. 

Art. 499, caput. São elementos essenciais da sentença: 

I –[...] omiss 

II – [...] omiss 

III – [...] omiss 

§ 1º não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I- [...] omiss 

II – [...] omiss 

III – [...] omiss 

IV - -[...] omiss 

V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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a viabilizar elementos vinculados ao regramento inglês, pois assume que não só a 

lei será fonte do direito. 

Essa “inovação” resulta numa mudança na forma de encarar o sistema. O que 

antes tinha como previsão apenas a lei, a partir da promulgação do Código de 

Processo Civil, ganhará novas fontes. O procedimento legislativo não se faz mais 

fundamental para a evolução do direito. O tempo de maturação da modificação 

também alterou-se, pois o lapso temporal gasto desde a apresentação do projeto 

até a sua vigência resumiu-se de forma abrupta à consolidação do pensamento 

por parte do Tribunal, o que, sem sombra de dúvidas, se mostra mais célere. 

Certamente por conta disso, o legislador determinou nos incisos mencionados que 

o julgador deverá fundamentar de forma explícita a razão que justifica a utilização 

do precedente ou da súmula, o que significa dizer que o mérito do paradigma 

também será utilizado como lastro para decisão posterior, sendo este, inclusive, a 

base de sustentação para a previsão contida no art. 520 do Projeto do NCPC4. 

De tudo isto, percebe-se que o profissional da advocacia deverá ter um cuidado ainda maior 

com a modulação da tese apresentada na defesa dos seus interesses. As petições iniciais e as 

contestações deixarão de ser meros espelhos de argumentos anteriores para servirem como 

locais de exposição de pesquisas mais aprofundadas sobre a linha de raciocínio que melhor 

convencerá o magistrado. O pensamento jurídico caminha para um novo patamar de 

profundas alterações nas suas concepções. 

                                                           
4
 Art. 520, do Projeto do Novo Código de Processo Civil. “Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 

mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de 

súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

§ 2º É vedado ao tribunal editar enunciado de súmula que não se atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes 

que motivaram a sua criação.” 
5
 Wyane Morrison, comentando a teoria de Descartes, afirma que: “decartes 

procurou obter uma fundamentação segura para a razão independente da tradição, do costume e da imprecisão da 

experiência. A nova base deveria ser a razão do home, somente aquelas verdades que ele pudesse conhecer 

através de suas próprias faculdades. A estrutura era um sistema de pensamento cujos diferentes princípios eram, 

portanto, verdadeiros e associados de tal modo que a mente pudesse mover-se facilmente de um princípio 

verdadeiro para o outro. A matemática (como a capacidade da mente de apreender certas verdades básicas, por 

exemplo que 2+ 2=4), a intuição (uma concepção intelectual necessária a partir de fatos conhecidos com certeza) 

fornecia a metodologia. O ponto fundamental – o ponto que era irredutível, depois de se duvidar de todas as 

coisas – era a cogitio ergo sum, “penso, logo existo”. Com base nisso deduzimos que outras ideias que também 

podemos conceber com clareza e nitidez são também verdadeiras. Mas que garantias temos de que essas ideias 

são, de fato, verdadeiras? Em última análise, Descartes tem de induzir Deus como garantia conclusiva. Esta, 

porém, é uma crença defensiva, ainda que racional, requerida pela necessidade de por algum dia uma regressão 

infinita na busca de uma garantia definitiva; de outro modo, não haveria nenhuma fundamentação, nenhum início 

para a razão.” (MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos Gregos ao pós-modernismo. São Paulo: 2006, p. 

96) 
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3 O ADVOGADO E O PENSAMENTO DE DESCARTES 

A atividade do advogado, quando comparada às teorias filosóficas do pensamento 

metodológico deve ser comparada aos estudiosos clássicos. Descartes, por exemplo, ressoa 

bastante saliente neste comparativo. O seu determinismo e suas premissas advindas de 

enunciados rígidos representavam a certeza e a simplicidade.  

Assim como defendia no âmbito das ciências naturais nas quais a regra metodológica e os 

princípios epistemológicos eram perfeitamente definidos, a atividade do “advogado clássico” 

se desenvolvia a partir de parâmetros de certeza e exatidão. O comportamento decorrente da 

subsunção da norma ao caso prático autorizava tal condição. 

Dentro da sua obra “O discurso do Método”, Descartes busca estabelecer parâmetros para um 

desenvolvimento do conhecimento puro. Com isso, estabelece o autor três regras básicas para 

alcançar o grau máximo de sabedoria.  

Um dos passos defendidos pelo autor para a efetivação do seu método versa sobre a cautela, 

evitando-se a precipitação quanto às conclusões alcançadas, ou seja, somente seria possível 

aceitar como verdadeiras os fatos efetivamente conhecidos, não devendo admitir-se questões 

outras que não se apresentassem de forma clara e indistinta; isente de dúvidas.  

Neste interim ao profissional na defesa do seu cliente, valia-se de critérios mais rígidos de 

argumentação, com o lastro única e exclusivamente em normas textuais. O que não estivesse 

previamente estampado pelo legislador não poderia ser merecedor de tutela jurídica.  Ampliar 

os horizontes era uma atividade vedada e apenas aquele que dominava o texto de lei – sendo 

este a verdade incontestável – seria capaz de alcançar a vitória sobre a parte ex adversa.
5
 

                                                           
5
 Wyane Morrison, comentando a teoria de Descartes, afirma que: “decartes procurou obter uma fundamentação 

segura para a razão independente da tradição, do costume e da imprecisão da experiência. A nova base deveria 

ser a razão do home, somente aquelas verdades que ele pudesse conhecer através de suas próprias faculdades. A 

estrutura era um sistema de pensamento cujos diferentes princípios eram, portanto, verdadeiros e associados de 

tal modo que a mente pudesse mover-se facilmente de um princípio verdadeiro para o outro. A matemática 

(como a capacidade da mente de apreender certas verdades básicas, por exemplo que 2+ 2=4), a intuição (uma 

concepção intelectual necessária a partir de fatos conhecidos com certeza) fornecia a metodologia. O ponto 

fundamental – o ponto que era irredutível, depois de se duvidar de todas as coisas – era a cogitio ergo sum, 

“penso, logo existo”. Com base nisso deduzimos que outras ideias que também podemos conceber com clareza e 

nitidez são também verdadeiras. Mas que garantias temos de que essas ideias são, de fato, verdadeiras? Em 

última análise, Descartes tem de induzir Deus como garantia conclusiva. Esta, porém, é uma crença defensiva, 

ainda que racional, requerida pela necessidade de por algum dia uma regressão infinita na busca de uma garantia 

definitiva; de outro modo, não haveria nenhuma fundamentação, nenhum início para a razão.” (MORRISON, 

Wayne. Filosofia do Direito. Dos Gregos ao pós-modernismo. São Paulo: 2006, p. 96) 
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Ocorre que, como se sabe, a evolução da sociedade é uma constante inquestionável. Com isso, 

antigos paradigmas passaram a ser questionados em razão da influência de outros ramos do 

conhecimento. Aquilo que antes era certeza, passa a carregar certa dose de dúvida e 

ambiguidades. O método de subsunção apresenta rachaduras em sua carcaça, pois há a 

necessidade de flexibilizar o conhecimento adquirido, tornando-o mais poroso para que seja 

possível a inserção de novos preceitos. 

Os fatos não se resumem mais a apenas uma simples norma jurídica. Surgem diversos 

enunciados que devem ser avaliados na elaboração de uma tese, pensamentos estes que 

resultam em alguns casos em incompatibilidades mútuas, o que é classificado por Boaventura 

de Souza Santos como "movimento de desdogmatização da ciência", representado pela 

concepção de ciência pós-moderna, o que tornou a reflexividade algo comum, não só nas 

ciências sociais, mas também nas ciências naturais. 

Em meio a este contexto de ciência pós-moderna e da quebra do paradigma do racionalismo, é 

possível concluir que todo sistema racional amparado em princípios e conceitos básicos 

podem ser passíveis da técnica de desconstrução. Diferentemente não ocorre com o direito. 

Há constante desconstrução no ordenamento jurídico, seja na norma propriamente dita – esta 

mais difícil, pois demanda de processo legislativo – ou na interpretação conferida – 

movimento este que apresenta uma constância maior.  

Balkin, inclusive, defende tal descontrução. Para o filósofo, deveriam os operadores do direito 

utilizar deste comportamento quando da intepretação dos dispositivos legais, assim como da 

jurisprudência, seja a partir da utilização de aspectos históricos ou ideológicos. Somente desta 

forma é que seria possível alcançar as críticas necessárias para rebater o modelo vigente
6
. 

Para o autor, o sistema jurídico se alicerça em ideologias e interpretações. Cumpre, assim, ao 

operador do direito, buscar aquilo que está camuflado nas teses ventiladas. Porém, a 

desconstrução não é um conclave ao esquecimento da certeza moral, mas sim a rememorar os 

aspectos da vida humana que foram renegados ao ostracismo em face da concepção vigente.  

 

 

 

                                                           
6
 BALKIN, Jack M., Deconstructive Practice and Legal Theory. Faculty Scholarship Series. Paper 291, 1987 

Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt; Acesso em: 05 ago. 2013, p.14. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt
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4 O ADVOGADO E O PENSAMENTO DE JACQUES DERRIDA 

Evoluir é preciso e quebrar paradigmas pode ser uma das consequências direta desse 

crescimento. Para esta inovação, segundo o pensamento de Derrida, faz-se necessária a 

realização de uma decomposição dos textos científicos – que, no caso, seriam os textos 

normativos – através de uma (re) leitura do seu teor. Com isso, defende o autor que o texto 

ganhará novo colorido a depender da interpretação que sobre ele recair.  

Afasta-se a busca pelo significado do texto. A means legislatore perde um pouco do seu 

brilho natural para fazer valer a hermenêutica adotada. Isso implica dizer que não há que se 

falar em significado único para os textos. Haveria uma valorização do pensamento, o que 

desagua na necessidade de estabelecer um “repensar contínuo”, consubstanciando, por sua vez 

o ideal permanente de desconstrução. O advogado deveria, então, buscar a sua verdade não a 

partir da essência do texto normativo, mas sim dos significados extraídos dela.  

O interessante dessa metodologia sustentada por Derrida está, exatamente, na defesa pela 

desconstrução. Será de suma importância ao profissional que atuar junto ao Novo Código de 

Processo Civil a habilidade pela busca da desconstrução dos precedentes existentes. Será 

necessária a tentativa de implementação da alteração da base filosófica através do uso da 

linguagem e do sentido. 

Voltando-se à construção do próprio autor, o seu conceito de Destruição surge a partir da 

leitura crítica da clássica filosofia. A partir dessa nova leitura, houve a decomposição dos 

elementos presentes no texto e que antes formavam uma realidade única. Com isso, 

desnudam-se novos elementos no texto, fazendo surgir conceitos anteriormente ocultos. 

Percebe-se que a questão da interpretação é um dos pontos centrais do pensamento de 

Derrida. Essa, por sua vez, deve ser espelhada através da escrita, pois, no âmbito das palavras, 

resta configurada a efemeridade de sua existência por conta da ausência de registros materiais 

e de sua restrição ao discurso. Especificamente ao tema da interpretação no universo jurídico, 

o autor dedica estudos em sua obra “Força da Lei: o fundamento místico da autoridade”
 7

, no 

qual defende que a compreensão dos textos é a principal fonte de formação da ciência 

jurídica. 

                                                           
7
 DERRIDA, Jacques. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. Trad. Leyla Perrone-Moisés. 2. ed. 

São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 12. Jul/dez 2015                              11 
 

É evidente que, no contexto atual, a busca pela interpretação não se deve restringir apenas aos 

textos de lei. Com a promulgação do Novo Código de Processo Civil, haverá uma nova cama 

de regras impositivas que resultam na necessidade de atenção comportamental. Fala-se, além 

das súmulas, nos precedentes que passarão a ter efeito determinante no momento da decisão 

prolatada pelo julgador. 

Neste ínterim, com base na diferenciação realizada pelo autor entre direito e justiça, pode-se 

dizer que para o “novo” profissional do mundo da advocacia, o primeiro elemento – o direito 

– teve suas fontes ampliadas, o que faz com que a busca pelo segundo elemento – a justiça – 

seja ainda mais constante, haja vista que este significa tudo aquilo que se espera, ou seja, que 

se almeja experimentar. 

A possibilidade de desconstrução do direito representa a possibilidade de diálogo dos 

argumentos estabelecidos e a contra-argumentação dos discursos dominantes. Os 

ensinamentos de Derrida autorizam uma nova forma de pensar, ou melhor, de repensar o 

direito. Parte-se do questionamento de paradigmas existentes, o que resulta em um vasto 

campo para novas concepções, variando de acordo com o contexto social atual. 

Em suas obras, Derrida não logrou a formação de uma filosofia sistemática e metodológica. 

Em sentido oposto, seu estudo amparava-se em um processo dialógico crítico por meio da 

realização de (re) leitura das obras. Assim, sugere o ato de decomposição dos textos como 

forma de desvelamento do sentido que não se mostra aparente aos leitores. Neste contexto é 

que o autor ventila o seu embasamento teórico e filosófico e revela os marcos metodológicos 

que recobrem o seu pensamento. 

O advogado que não permanecer parado no seu tempo permitirá uma reconstrução da ciência 

jurídica, promovendo transformações de ordem política, jurídica e social. Ele deverá verter-se 

em sentidos outros não alcançados pelos fundamentos do precedente ou, mesmo, buscar 

desconstruí-lo. 

O sistema jurídico pátrio caminha no sentido de assegurar uma maior flexibilização 

hermenêutica a partir da implementação de normas de sentido aberto ou indeterminado. Isso 

acaba provocando no jurista a necessidade de investigação mais aprofundada da tese que 

procurará defender. Nesta sistemática, o advogado que se mantiver atrelado a conceitos 

predeterminados certamente terá sua atuação profissional limitada ao entendimento 
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consolidado e não conseguirá lograr destaque notório em sua atividade, uma vez que será 

mero repetidor dos entendimentos anteriormente estabelecidos, ao descompasso do Direito 

que evolui, que se regenera a partir da evolução social.  

 

5 O ADVOGADO E O PENSAMENTO DE PAUL FEYERABEND 

Rompendo o pensamento metodológico clássico, Paul Feyerabend apresenta a obra “Contra o 

Método” que busca quebrar paradigmas estáticos da metodologia da pesquisa a partir da 

sugestão de uma ciência que possui em sua essência o ideal anárquico. Fecham-se as portas 

em face da experimentação a partir de conceitos pré-estabelecidos para descortinarem-se as 

janelas de concepções dinâmicas. 

Discípulo de Karl Popper, Feyerabend passou a questionar os ensinamentos do seu professor 

por considerar que Popper se comportava de forma tímida no que se refere ao 

desenvolvimento de uma crítica ao paradigma tradicional da metodologia científica. Esta 

inquietude quanto aos preceitos solidificados pelo pensamento clássico, fez com que 

Feyerabend buscasse se livrar de tais amarras para desenvolver uma linha de raciocínio que 

permitisse uma maior oxigenação da metodologia. Para tanto, a implantação do “anarquismo 

metodológico” era uma realidade incontestável, segundo seu ponto de vista. 

Neste sentido, afirma o autor que: “El presente ensayo ha sido escrito con la convicción de que el 

anarquismo, que tal vez no constituye la filosofia política mas atractiva, es sin embargo una medida 

excelente para la epistemologia y para la filosofia de la ciência.”
8
 

Esse rompimento com a “padronização” de pensamento e a abertura da captação ampliada de 

hipóteses resultaria na descoberta para o caminho da evolução da pesquisa, pois, para o autor, 

não haveria nenhuma ideia capaz de permanecer intacta e imutável ao longo da história. O 

desenvolvimento do conhecimento acaba por resultar na alteração dos conceitos pré-

existentes.  

                                                           
8
 FEYERABEND, Paul K. Tratado Contra o Método. Tradução: Cezar Augusto Mortari. São Paulo: Editora 

UNESP, 2007. Em tradução livre: o presente ensaio foi escrito com a convicção de que o anarquismo, que talvez 

não se constitua na filosofia política mais atrativa é, sem embargo, uma medida excelente para a epistemologia e 

para a filosofia da ciência. 
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Tal evolução cognitiva, por sua vez, não ocorreria de maneira organizada e em patamares 

estanques. Na realidade, não há que se falar em cada passo de uma vez, mas em inúmeros 

movimentos que resultam num caminhar evolutivo. Diversas são as direções seguidas que, 

apesar de não serem, necessariamente, sistematizadas, entrelaçam-se em busca do 

aprimoramento constante. Isso implica dizer que inexistem enunciados absolutos, mas sim 

complementares. 

Denominada pelo próprio como tal, o “anarquismo epistemológico” resulta da oposição a um 

princípio único e absoluto. Não se quer dizer com a expressão “anarquismo” que há uma 

objeção a todo e qualquer princípio organizacional, mas sim à condição da imutabilidade. Sua 

teoria opõe-se à instituição de um conjunto de regras universalmente válido e aplicável para 

qualquer situação. 

A lógica do pensamento de Feyerabend parte do pressuposto de que a ciência que prossegue 

com a inspiração num único método deverá ser considerada como afastada da racionalidade e 

fato. A adoção de uma visão monolítica resulta na não observância de outros preceitos que 

poderão resultar na indicação de falhas da metodologia central. Aliás, o fechamento do campo 

de visão para um único foco, apenas pela sua condição de estabelecimento de estudos 

consolidados sobre o tema, encarcera o conhecimento no espaço de tempo em que a 

conceituação foi definida. Impede-se o novo para se vangloriar o clássico, apenas por ser 

clássico. 

Sendo assim, o anarquista epistemológico não será aquele que se recusa a examinar outras 

concepções, mas, sim, aquele que aceita a existência de outros preceitos por detrás da linha de 

raciocínio apresentada como ciência. Nesta linha de pensamento, o autor desenvolve diversas 

críticas à forma da metodologia da pesquisa desenvolvida a partir de um preceito singular. 

Para ele, esse movimento resulta na simplificação demasiada da ciência e, por consequência, 

no risco de sua estagnação. 

Desde luego, es posible, simplificar el médio en el que trabaja um científico 

simplificando a sus principales actores. La historia de la ciência, después de 

todo, no consta de hechos y de conclusiones derivadas de los hecos. 

Contiene tambiéns ideas, interpretaciones de hechos, problemas creados por 

interpretaciones conflictivas, errores, etc. En un análisis más minucioso se 

descubre que la ciência no conoce “hechos desnudos” en absoluto, sino que 

los “hechos” que registra nuestro conocimiento están ya interpretados de 

alguna forma y son, por tanto, essencialmente teóricos. Siendo esto así, la 

historia de la ciencia será tan compleja, caótica y ilena de errores como las 

ideas que contiene, y a su vez, estas ideas serán tan complejas, caóticas, 
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ilenas de errores y divertidas como las mentes de quienes las han inventado. 

De modo inverso, um ligero lavado de cérebro conseguirá convertir la 

historia de la ciencia em algo más insípido, más simple, más informe, más 

“objetivo” y más facilmente accesible a um planteamiento por reglas 

estrictas e incamiables
9
 

Sendo possível externa-la num exemplo mnemônico, o método criticado por Feyerabend é 

aquele que utiliza-se do “pinçamento”. O pensador dedicar-se-ia a um campo de pesquisa 

específico, o qual deveria ser afastado dos demais elementos históricos e sociais. Feita esta 

pinçada, o objeto de estudo estaria isolado do contexto em que se relaciona e passaria a 

receber uma lógica própria, apagando-se as luzes de tudo aquilo que o rodeia, pois o foco 

luminoso recairia apenas sobre um ponto. A escuridão provocada seria, então, maior do que a 

luz lançada, o que resulta num questionamento das prescrições epistemológicas encontradas. 

Tudo aquilo que fosse por demais racional estaria sob o pálio da dúvida. Nenhuma certeza é 

inquestionável até mesmo porque o mundo não permanece igual. Como ondas num vasto 

oceano, o conhecimento não emerge de forma idêntica e no mesmo lugar. Ele surge em 

determinados pontos do mar e parte em direção à areia, adotando formas e contornos 

diferenciados em sua trajetória, até romper-se na praia.  

Segundo o autor, a partir do seu nascimento na Grécia, o racionalismo resulta na diminuição 

de conceitos antes ricos por ideias abstratas e desvinculadas completamente da situação de sua 

incidência. Isso demonstra que a crítica trazida por Fyerabend ao racionalismo está no 

estabelecimento de padrões estampados somente pela tradição a partir do aceite de hipóteses 

apenas por conta da sua teoria fundante já ser confirmada ou corroborada, o que resulta na 

eliminação de hipóteses que supostamente não se ajustem adequadamente a fatos devidamente 

identificados. 

Toda onda tem como fim borda do oceano. Apesar disso, nenhuma é idêntica à outra, pois 

cada uma sofre com influências externas como correntes marítimas e formações rochosas do 

fundo do oceano onde se formou. O simples estudo de uma única onda não será hábil para 

justificar conhecimento da matéria. Aliás, nem mesmo a observância isolada de diversas 

manifestações habilitará o pesquisador no sentido de se dizer conhecedor da matéria. Para que 

                                                           
9
 FEYERABEND, Paul K. Tratado Contra o Método. Tradução: Cezar Augusto Mortari. São Paulo: Editora 

UNESP, 2007. Em tradução livre: desde logo é possível simplificar o método no qual trabalhar um cientista, 

simplificando os seus principais fatores. A história da ciência, despois de tudo, não consta fatos e conclusões 

derivadas dos fatos. Contem também ideias, interpretações de fatos, problemas criados e interpretações 

conflituosas, erros e etc. Em uma análise mais minuciosa se descobre que a ciência não conhece “fatos virgens” 

em absoluto. 
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seja possível entender o elemento que se busca estudar, deve-se ampliar os horizontes para 

incluir questões climáticas, geográficas e históricas, por exemplo. 

Verifica-se que o objetivo advindo da obra de Feyerabend é incentivar, ou mesmo encorajar, a 

ação e a criatividade do pesquisador com o fito de aprimorar o desenvolvimento do 

conhecimento humano. O indivíduo que, simplesmente, reitera preceitos anteriormente 

estabelecido, limita sua capacidade de conhecimento e coloca-se numa situação de conforto 

que, na realidade, é prejudicial para a pesquisa científica, afinal, o pesquisador que não 

questiona permanece vinculado aos seus precursores e, muito provavelmente, de nada servirá 

a sua energia gasta com as observações e os estudos a que se dedica.  

Ocorre que, para um aumento da área de atuação da pesquisa, é necessário assegurar a 

liberdade ao pesquisador. Suas conclusões serão seu baluarte defensivo, o que implica dizer 

que a decisão será adotada conforme o entendimento alcançado e não a partir de uma 

imposição de terceiros. A concordância ou discordância será fundamentada, pois os estudos 

desenvolvidos trarão substratos para assegurar o posicionamento adotado. 

O simples processo de investigação estaria, portanto, fadado ao fracasso. Não haveria espaço 

para a singular adaptação da teoria ao caso prático. Feyerabend defende que cada 

conhecimento particular deve ser estudado de acordo com suas características específicas e 

não por padrões preexistentes. Neste sentido, defende que para que haja uma evolução é 

necessário haver um recuo que afaste do paradigma a fim de reduzir a adequação ao preceito 

para que se abandone o existente e se busque um começar de novo. 

Olhando sob o prisma da segurança jurídica, o processo metodológico de Feyerabend causará 

arrepios a boa parte dos juristas, afinal não seria possível assegurar uma formatação ideal da 

condução das regras de controle comportamental da sociedade a partir de uma linha de 

pensamento evolutivo que autoriza a percepção de inúmeras formas de análise. Diante disso, a 

primeira pergunta que logo se sobressai seria: qual delas está correta? 

O “charme” da teoria que ora se propõe a estudar está exatamente nesta condição: não há que 

se falar em qual a correta, mas sim em qual o resultado ideal. O caminho a ser trilhado deverá 

ser utilizado como substrato para solidificação do entendimento final. A experiência da trilha 

percorrida poderá desenhar contornos conclusivos diferenciados para um mesmo objetivo. 
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O advogado atual deve, assim como afirma Feyerabend vencer áreas ocultas da ciência. A 

tese levada ao Poder Judiciário deverá, agora, não só se preocupar com a hermenêutica 

advinda da norma propriamente dita, mas, também, do entendimento adotado pelos 

Tribunais. Isso implica dizer que há uma necessidade de alteração da forma como se 

analisa o direito perante o caso prático, sob pena de recair numa das hipóteses de 

incidência do precedente, o que resulta no afastamento de discussões mais profundas da 

temática atinente ao caso. 

Efetivamente, como defende o autor acima mencionado, o conhecimento é um oceano de 

alternativas de onde brotam inúmeras teorias singulares que poderão ser utilizadas como 

elementos de um todo maior em processo de competição para o seu desenvolvimento. Nada 

é jamais definitivo, nenhuma forma de ver pode ser omitida de uma explicação 

abrangente
10

.   

É bem verdade, a teoria dos precedentes, como realidade existente no nosso sistema judicial e 

estando em um nível especial de argumentação jurídica, precisava de atenção legislativa e, 

também deste escopo, nasce o Novo Código de Processo Civil, ainda projeto, cuja aprovação 

pelo Senado é esperada ainda para o final do presente ano. “São os precedentes com uma 

estrutura hipotético-condicional, com uma estrutura de regra, que cumprem sua função de 

produzir certeza e objetividade para o Direito
11

”.  

Como muito bem pontua Luiz Guilherme Marinoni, “o cidadão precisa ter segurança de que o 

Estado e os terceiros se comportarão de acordo com o direito e de que os órgãos incumbidos 

de aplica-lo o farão valer quando desrespeitados
12

”. Seguir o precedente, então, importa 

segurança jurídica, gera estabilidade, previsilidade, garante igualdade entre os jurisdicionais e 

coerência na ordem jurídica.  

A projeto da nova lei processual, então, prestigia o tema e garante a sua respeitabilidade. 

Lado outro, assim como a ausência de obediência às decisões pretéritas reiteradas gera 

instabilidade ao sistema, o seu engessamento demasiado também é prejudicial. Há, portanto, 

um alerta aos intérpretes da lei. O conhecimento profundo da teoria dos precedentes passa a 

                                                           
10

 FEYERABEND, Paul K. Tratado Contra o Método. Tradução: Cezar Augusto Mortari. São Paulo: Editora 

UNESP, 2007, p.22 
11

 BUSTAMENTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação das regras 

jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p. 468.  
12

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3 ed. rev. atual. e ampliada, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 120.  
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ser de fundamental relevância, de maneira a saber aplicar corretamente a ratio decidendi, 

habituando-se a compreender as razões de decidir, e a entender a sistemática do obter dictum, 

do overruling e distinguishing. O fato é que a postura do advogado após a aprovação e 

promulgação da nova lei, sem sombra de dúvidas, exigirá deste profissional uma atuação mais 

dedicada e responsável.  

A nova sistemática assinala para um futuro de segurança jurídica e diminuição da incerteza da 

decisão, claramente imprescindível, porém, que não pode permitir o engessamento do sistema 

jurisdicional brasileiro. O precedente, especialmente quando se perfaz em jurisprudência, 

precisa ser observado e obedecido, pois garante respeitabilidade ao sistema judicial, 

mormente quando se trata de um sistema já tão desacreditado por conta de sua demora 

excessiva
13

, até mesmo porque é um mecanismo de celeridade e efetividade – ou pelo menos 

tentativa – da prestação da melhor tutela jurisdicional.  

O causídico, porém, precisa ter ainda mais atenção ao seu papel diante desta nova sistemática, 

pois os trâmites legislativos indicam novos ventos. Ele participa do processo – não por um 

mero capricho -, mas, em muitos casos, pela própria imposição legal em vista de sua 

capacidade postulatória. Sendo assim, é sujeito ativo, propõe teses, interpretações, evoluções 

de entendimento em busca daquilo que se considera como justo na defesa dos interesses de 

seu cliente. 

É bem verdade que, conforme defendido por autores clássicos, a ideia de justiça não é algo 

tão fácil de ser alcançado. Muito já foi escrito acerca da ideia de justiça. A cada nova geração 

de pensadores, a cada modificação de perspectiva social, a noção de justo ou injusto 

acompanha esta perspectiva. 

                                                           
13

 Segundo o documento Justiça em Números do CNJ, veiculado em Setembro/2014, tramitaram 

aproximadamente 95,14 milhões de processos na Justiça, sendo que 70% (66,8 milhões) já estavam pendentes 

desde o início de 2013, com ingresso no decorrer do ano de 28,3 milhões de casos novos (30%). Observa-se no 

relatório um progressivo e constante aumento do acervo processual (média de 3,4% por ano), somando-se a este 

indicador o aumento gradual dos casos novos. Segundo o mesmo relatório, a taxa de congestionamento passou 

de 70% para 70,9%, ou seja, de 100 processos tramitados em 2013, aproximadamente 29 foram baixados no 

período. A alta taxa de congestionamento é causada pela grande quantidade de processos pendentes na fase de 

execução da 1ª instância, tendo em vista que a taxa de congestionamento é de aproximadamente 86% nessa fase, 

enquanto na fase de conhecimento, o percentual cai para 60%. A taxa de congestionamento no 2° grau é a 

menor, registrando 47% de congestionamento em 2013, enquanto que a maior taxa foi registrada nos processos 

de execução de título extrajudicial fiscal (91%). BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório da Justiça em 

números. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-

numeros/Resumo_Justica_em_Numeros_2014_ano-base_2013.pdf>. Acesso em 04 de dezembro de 2014.) 
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Um bom exemplo a ser mencionado volta-se para o tratamento conferido à mulher ao longo 

dos últimos cem anos. Antes ocupante de uma posição de total submissão perante o homem, o 

sexo feminino ganhou diversos direitos e alcançou a paridade de tratamento com o sexo 

masculino no transcorrer das décadas. Hoje, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o que era justo antigamente – como no caso do debitum conjugale -  é visto pelos novos 

membros da sociedade pós constituição como uma teratologia social.
14

  

Obviamente, porém, para alcançar uma modificação na legislação e no entendimento 

jurisprudencial, é preciso haver provocação e, em época de valorização legal e obediência 

restrita aos precedentes, este papel passa a ser fundamental nas situações que ensejem atuação 

mais agressiva do advogado pela especificidade do caso, de modo que a inquietude 

metodológica e comportamental de Feyerabend são fulcrais para tal acontecimento, já que 

provoca e incentiva a análise e reanálise de suas proposições.  

 

6 CONCLUSÃO 

A segurança jurídica é uma qualidade da prestação jurisdicional buscada por todos durante 

muitos anos. Inúmeras foram as tentativas de alcançar este mérito. Houve, por exemplo, a 

adoção de um código com grande gama de hipóteses recursais a fim de evitar decisões 

inapropriadas. Antes, um pouco, o sistema positivista estabelecido pela Revolução Francesa 

transformou o juiz em, simplesmente, “a boca da lei”.  

Ao advogado que vivenciou, por exemplo, as décadas de vigência do Código Civil de 1916, 

restava-se a adoção de um método de desenvolvimento de sua tese acusatória ou defensiva a 

partir da transcrição da norma jurídica. A preocupação resumia-se a técnica de encaixe do 

dispositivo legal à realidade fática. A subsunção reinava constante, o que apresentava certas 

“travas” no desenvolvimento do direito, pois aquilo que não fosse abraçado pela legislação 

não seria apto a ser tutelado 

                                                           
14

 Em seu livro “a crise do direito”, Orlando Gomes afirma que a ideia de justiça não é algo imutável. Ela é 

passível de oscilações com o passar dos tempos e com a modificação da sociedade. As interferências sociais, 

histórias e, também, políticas são responsáveis pela modulação de tal conceito, haja vista que, como 

mencionado, aquilo que antes era justo, passará a ser injusto e, da mesma forma, em sentido contrário. (GOMES, 

Orlando. A crise do Direito. São Paulo: Max Limonad, 1955.) 
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Ocorre que a sociedade não permanece inerte. Ela move-se e a cada novo momento acrescenta 

uma velocidade antes inaceitável nesse ritmo de mudanças. Assim, a manutenção do sistema 

fechado decorrente da suposta segurança buscada pelos burgueses franceses ao tempo de sua 

revolução, começa a apresentar grandes incongruências, desestabilizando o sistema.  

O movimento necessário para a resolução desta problemática está na abertura de alguns 

conceitos do direito material. Com isso, o Código Civil passou por uma profunda reforma no 

seu modo de interagir perante a sociedade com a adoção de conceitos de conteúdo aberto. O 

direito se torna mais “poroso” e, com isso, receptivo para as alterações que emanam do meio 

social. 

Abre-se, então, um grande espaço de atuação para o advogado. As lentes que antes limitavam 

os horizontes são alteradas por outras que permitem ver o oceano de possibilidades. Isso 

autoriza o causídico a desenvolver teses para a defensa do interesse do seu cliente.  

Ocorre que, caso seja aprovado, o Novo Código de Processo Civil trará diversas alterações 

nesse campo de atuação do profissional da advocacia. A partir de então, além da legislação ser 

utilizada como fonte do direito, será conferido tal status, com um poder ainda maior do que 

aquele hoje reconhecido, às súmulas e à jurisprudência que poderá ser visualizada como um 

precedente e, com isso, passar a ter força de preceito vinculante. 

O parâmetro romano-germânico que reinava absoluto agora abre espaço para um sistema 

misto em que há uma aproximação pelo modelo inglês de precedentes. As decisões judiciais, 

como dito, ganharão força normativa e devem ser utilizadas para resolução de casos 

semelhantes. O direito passará a evoluir num ritmo não permitido quando se fala em alteração 

legislativa. 

Isso, por sua vez, refletirá diretamente na atuação do profissional que terá de alterar 

profundamente a sua metodologia para assegurar uma eficaz defesa dos interesses do seu 

cliente. Há uma necessidade de ampliação de horizontes, pois a segurança jurídica buscada 

com o estabelecimento dos precedentes acabará por resultar no reconhecimento, através das 

decisões proferidas pelos magistrados, de hipóteses mais comuns. Em outras palavras, as 

situações rotineiras serão previamente decididas o que já indicaria uma probabilidade de 

resultado semelhante bastante saliente. 
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Para tentar evitar tais problemas, quando houver a necessidade premente de reforma, uma das 

respostas será a utilização de teorias mais dinâmicas da metodologia como o “anarquismo 

jurídico” de Feyerabend e o “desconstrutivismo” de Derrida. Estas duas linhas filosóficas 

asseguram uma forma mais ampla de abordagem da temática submetida à análise. A limitação 

a preceitos consolidados e a sua obediência apenas pela condição de tradição é algo que não 

pode ser aceito, segundo tais filósofos, devendo haver questionamento constante.  

Esta, então é a função do “novo advogado”. Submetido às novas regras vindouras do Novo 

Código de Processo Civil, ele deverá sempre argumentar a partir de precedentes já existentes 

instigando o julgador a ter um ponto de vista diferente daquele já consolidado. Somente desta 

forma conseguirá alterar o pensamento previamente estabelecido em julgamento similar. A 

manutenção na mesma linha de raciocínio resultará na continuação do mesmo comportamento 

do magistrado, ainda que não seja ele quem tenha prolatado a decisão paradigma. Desta 

forma, a presença de Feyerabend e Derrida estará cada vez mais em evidência na atividade do 

causídico. 
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