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PREFÁCIO

Coube a mim a satisfação de apresentar a obra do 
professor Aloísio Bolwerk, a quem, aliás, tive a honra de 
orientar no Curso de Doutorado da PUC/MG, onde se 
titulou com grande mérito. Trata-se de intelectual com-
petente, versado não só em Direito Civil, mas também em 
Direito Constitucional e em Filosofia do Direito. Por isso 
mesmo, seu texto é profundo, analisando todos os meandros 
hermenêuticos do Direito Civil, tanto pelo viés jusprivatista, 
como pelo constitucional e filosófico. 

O livro tece algumas observações gerais acerca do 
positivismo e do pós-positivismo, a fim de apresentar a 
proposta de sociedade aberta em Popper, Häberle e Ha-
bermas. A partir desses prolegômenos, o autor propõe uma 
reconstrução hermenêutica do Direito Civil, sem perder 
de vista a questão metodológica, que ganha importância 
fulcral ao longo do trabalho. A discussão focaliza a proposta 
de sociedade aberta no Direito Civil e segue trabalhando 
a teoria do diálogo das fontes, da hermenêutica heterorre-
flexiva e do método jurídico axiológico, o qual é analisado 
sob o prisma da logicidade, juridicidade, funcionalidade 
e legitimação. Por fim, são estudados casos concretos, em 
que o autor busca aplicar o método que defende ao longo 
do texto. Os casos resumem-se a quatro, todos de grande 
repercussão doutrinária e jurisprudencial. São os exemplary 



12

damages, a penhorabilidade do bem de família do solteiro, 
os efeitos patrimoniais do concubinato e o usucapião de 
bens públicos dominicais.

O que vale destacar no livro é a preocupação do autor 
com um mínimo de segurança jurídica, ao lado de uma 
perspectiva inovadora. Toda interpretação há de se pautar 
num substrato legal, ainda que o método não seja o exegéti-
co, sob pena de se abrir mão da segurança e, eventualmente, 
da tão almejada justiça.

Cézar Fiuza
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1INTRODUÇÃO

Vários são os enfoques sobre o Direito. Teorias debru-
çam-se sobre seu emaranhado enredo a fim de interpretar, 
compreender ou sistematizar. Seja como for, a análise 
recai quase sempre sobre o mesmo objeto, o ordenamento 
jurídico. A depender da teoria ou da metodologia abor-
dadas, poderá haver redução, expansão, problematização 
ou simples conformação.

Mas de fato – e assim se refere porque, antes de jurí-
dico, o Direito é factual – trata-se de engenharia densa, a 
abranger cenário complexo, pois, envolto – e ao mesmo 
tempo dissolvido – pelos mais variados contextos sociais. 
Todas, ou quase todas a situações se reportam ou conver-
gem para o Direito, e disto ele não pode se furtar. Dele 
se esperam respostas para atender às exigências sociais e 
econômicas, prestar auxílio à esfera política e socorrer a 
sociedade nas mais diversas circunstâncias factuais. Trabalhar 
uma teoria ou um método que possa abastecer esta de-
manda não é tarefa fácil. Também não se pretende afirmar 
que o teorizado vá acudir a tudo e a todos, ou que atinja 
patamares de excelência e eficiência. Esta não é a intenção. 
A questão é que, seja qual for a fórmula, teoria ou pen-
samento, seja a interpretação atribuída ao Direito, precisa 
ser constantemente modificada, senão revisada, mediante 
releitura de seus fundamentos. 
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O que este trabalho procura analisar no cenário ju-
rídico-social, e que aqui intenta-se rebater, é o distancia-
mento ainda existente entre o universo do Direito e o da 
Sociedade. E diga-se universo porque parecem pertencer 
a sistemas diferentes, sistemas que não se comunicam. Há 
um hiato entre o raio de atuação da esfera jurídica e a do 
espaço social, ainda a esperar a incidência deste raio. Duas 
razões apontam para este distanciamento. A primeira reside 
na teoria, na construção de um universo jurídico refletido, 
criticamente analisado e balizado por fundamentos, mas que 
de certa forma deixa escapar o lado prático, concreto, que 
precisa ser atendido. O Direito, ao se auto-referenciar, perde 
sua teleologia no espaço-tempo e termina por se afastar de 
sua outra função, a operacional, de natureza pragmática. A 
segunda, não é de ordem teórica em si, mas por conta de 
razão lógica. E a lógica é que o Direito não acompanha, 
e nem acompanhará, o ritmo assistemático do compasso 
social. A sociedade está sempre à frente. E assim o deve ser, 
porque são das ações dos atores em suas individualidades e 
do agir comunicativo social que se extrai sua matéria-pri-
ma. Se ao Direito atribui-se organicidade é porque há um 
conteúdo vital a lhe abastecer.

Mas em que pese as Teorias que cuidam da interpre-
tação do Direito, esta simbiose parece ainda carecer de 
recorte epistemológico alinhado. A inóspita ideia de separar 
os mundos do “dever-ser” e do “ser”, entre o conteúdo que 
pertence ao domínio do Direito e o conteúdo do social, 
só o afasta ainda mais da sociedade. 

A par desta breve reflexão é que se lança mão neste 
trabalho de método que possa não necessariamente solver 
o problema do distanciamento, mas amenizá-lo. Assim é 
que o método jurídico axiológico aqui estudado leva em 
conta a Sociedade, o Estado e o Direito. “Entes” que neces-
sariamente precisam se comunicar. O espaço a permear esta 
comunicação não pode ser outro senão o de uma sociedade 
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aberta, assim entendida, principalmente por conta de um 
fundamento que a rege, a democracia.

O método jurídico axiológico toma a adequação 
como objetivo a ser alcançado; adequação entre fato e 
norma. Para tal, o exercício hermenêutico embutido exige 
interpretação e compreensão dos valores sociais circundan-
tes, bem como juízo de realidade mediante apuração dos 
fatos como eles efetivamente acontecem ou se processam 
no esteio social. Disto resulta atividade interpretativo-com-
preensiva dialogada com as reais necessidades a abastecer o 
resultado do produto jurídico. Ademais, a adequação ora 
promovida não se encontra solta, descompromissada, muito 
menos descarta o Direito e sua normatividade, mas a ela se 
reporta quando da realização do juízo de adequação, vez 
que também encontra arrimo interpretativo no conteúdo 
da norma-padrão, devidamente edificada mediante ação 
comunicativa entre Sociedade, Estado e Direito. 

A partir desta reprodução, tem-se a figura do nor-
mativismo, que corresponde a outro diálogo, a posteriori, 
entre norma-padrão e juízo de adequação. É neste segundo 
momento comunicativo que se realiza a operacionalidade 
do Direito, quando da aplicação de resposta jurídica ao 
caso concreto.

Como se nota, é método porque incorpora um in 
procedendo que lhe dá tom e cadência. E, para se chegar 
à sua formulação, é preciso analisar outros conceitos e 
posicionamentos. Assim, em capítulo apartado, faz-se 
análise da vertente positivista e da pós-positivista do 
Direito, bem como a contribuição de ambas as teorias 
para a formação do pensamento jurídico em geral. A 
hermenêutica jurídica balizada pelas correntes é aqui 
mensurada porque produz forte influência para a cons-
trução do método que ora se apresenta.

O método propõe duas formas de diálogo, um a 
posteriori, como dito acima, e outro a priori, que ocorre a 



16

partir do entrelaçamento a envolver os “Entes Comuni-
cantes”: Sociedade, Estado e Direto. Este diálogo é lançado 
para arrimar a ideia de sociedade aberta, mas também de 
democracia a permear as ações desta sociedade. Por esta 
razão, abre-se capítulo para tratar desta interação. 

Noutro ponto, é elaborada uma contextualização da 
proposta de sociedade aberta aplicada ao Direito Civil. 
Constata-se que, por ser Lei ímpar a regular as relações 
privadas e os projetos de vida individualizados, representa 
verdadeiro macrossistema, coberto por princípios circun-
dantes e repleto de cláusulas gerais e conceitos jurídicos 
indeterminados. Por essas razões é que a proposta de so-
ciedade aberta casa-se com o Direito Civil; mas, princi-
palmente, porque é a Lei que de forma mais acentuada 
possibilita o exercício da autonomia da vontade em sua 
essência, qual seja, o de sujeito consciente. 

Também é feita a análise e críticas sobre a teoria do 
diálogo das fontes e sobre a hermenêutica heterorreflexiva. 
Tal abordagem é indispensável por conta da necessidade 
de se estabelecer distinções entre estas teorias e o método 
jurídico axiológico, a fim de se rebater qualquer parecença 
e/ou confusão temática deste com àquelas. 

Noutro tópico é feita análise detalhada do método, 
mediante anotações sobre o seu processo de elaboração, 
formação do conteúdo jurídico, enquadramento, recursos e 
possibilidades de técnicas utilizadas, assim como o cenário 
social em que é propenso o seu desenrolar. Mas, sobretu-
do, aponta-se para os objetivos de sua interpretação e os 
resultados de sua aplicação, vez que sua teleologia é atingir 
operacionalidade de resultados. E, a fim de lhe dar maior 
consistência, posteriormente é realizado ensaio onde são 
feitas outras contraposições em relação à teoria do diálogo 
das fontes e à hermenêutica heterorreflexiva.

Por fim, intenta-se buscar o resultado operacional 
pretendido pelo método jurídico de base axiológica, que 
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é possível a partir da análise de situações concretas e hipo-
téticas. Assim, são realizadas discussões que visam aplicar 
o método quando da possibilidade jurídica dos exemplary 
damage na sistemática jurídica nacional. A abordagem gira 
em torno de parâmetros para fins de apuração desta es-
pécie de dano, atribuindo-lhe contornos mais jurídicos e 
amoldados à proposta de responsabilidade civil. 

Noutro tópico, a partir do método axiológico, faz-se 
apuração jurídica sobre a possibilidade de se estender ao 
solteiro os efeitos da Lei n. 8.008/90, que ampara e protege 
o bem de família. Aqui, o método se faz mediante estrita 
crítica valorativa entre justiça e segurança. No que tange 
à segurança das interpretações jurídicas, o método cuida 
de análise pormenor sobre a analogia enquanto técnica 
integrativa a colmatar supostas lacunas.

Em outra discussão, o método é balizado para realizar 
juízo de adequação sobre as novas formatações familiares 
no cenário brasileiro. A partir de valores e da realidade 
fenomênica exposta, são apresentados conceitos e compo-
sições a abraçar estes novos enredos, sem perder de vista a 
preocupação em apontar critérios formadores para limita-
ção e mensuração de uma entidade familiar em sentido lato. 
Ainda procura tecer críticas sobre a atividade jurisdicional 
no que toca sua postura interpretativa diante desses novos 
enlaces familiares. 

Sobre a propriedade e a possibilidade da usucapião de 
bens públicos dominicais, o método procura apurar uma 
gama de valores e de realidades expostas, em seus mais 
diversos sentidos (econômico, ambiental, cultural) para 
justificar esta plausibilidade jurídica. Os juízos de valor e 
de realidade, efetivamente, são acionados a fim de embasar 
fundamentação neste sentido.

Ao final, elabora-se conclusão, abordando o método 
em suas especificidades e recursos procedimentais para 
atuação e aplicação. E, enquanto método jurídico, longe 
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está de atingir patamares de eficiência. Como dito, trabalhar 
com o Direito é trabalhar com o fenômeno social, e este 
não se mostra simétrico. Por envolver valores e realidades 
circundantes é que esta proposta metodológica apresenta 
potenciais falhas. Porém, justamente pela abordagem va-
lorativa e realística, é que ela não tem por objetivo atingir 
respostas exatas ou resultados pontuais e estanques. O 
método prima por ser operacional porque assim se faz 
funcional. E, como o próprio nome já lhe subentende, é 
axiológico, e não cartesiano. Por tal, de sua axiologia, deve 
suportar, também, a variabilidade e a constante mudança. 
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2

A HERMENÊUTICA 
JURÍDICA ENTRE O 

POSITIVISMO E O  
PÓS-POSITIVISMO:  

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O positivismo surgiu na França do século XIX en-
quanto ideologia filosófica que defendia o cientificismo 
como a única forma de conhecimento verdadeiro. Nos 
contornos da corrente, uma teoria só poderia ser con-
siderada correta se fosse passível de comprovação através 
de métodos científicos válidos. Amparada na racionalida-
de, rejeitava qualquer conhecimento ligado a conteúdos 
abstratos, de ordem metafísica ou meramente subjetiva 
(PEREIRA, 1998). 

Para se chegar à verdade do conhecimento era pre-
ciso uma sistematicidade do pensamento que, a partir de 
análises empíricas, buscava descobrir as leis gerais a reger 
os fenômenos observáveis - a exemplo do in procedendo da 
metodologia dedutiva utilizada pelas ciências naturais. O 
positivismo encontrou em Augusto Comte um dos seus 
defensores, que militou fervorosamente em prol da criação 
de uma ciência da sociedade, capaz de explicar e compre-
ender os fenômenos sociais tal qual as ciências naturais 
(PEREIRA, 1998). 

Acreditava ser possível, mediante observação, com-
preender os processos sociais e que estes poderiam ser 
disciplinados em formulações gerais. Confiava à técnica a 
possibilidade de previsão dos fatos que, consequentemente, 
restariam estancados nas leis. Como o raio de abrangência 
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do positivismo parte do pressuposto reducionista, o fenô-
meno social passível de observação somente seria aquele 
pertencente ao mundo físico, isto é, que estivesse ao alcance 
da experiência. Esta ideia ganhou força, principalmente 
pela simplificação que promovia. Todavia, o positivismo 
filosófico não se confunde com a corrente que defende a 
ideia de um positivismo jurídico.

A expressão “positivismo jurídico” não deriva 
daquela de “positivismo” em sentido filosófico, 
embora no século passado tenha havido uma 
certa ligação entre os dois termos, posto que al-
guns positivas jurídicos eram também positivistas 
em sentido filosófico: mas em suas origens (que 
se encontram no início do século XIX) nada 
tem a ver com o positivismo filosófico – tanto 
é verdade que, enquanto o primeiro surge na 
Alemanha, o segundo surge na França. A ex-
pressão “positivismo jurídico” deriva da locução 
direito positivo contraposta àquela de direito natural. 
(BOBBIO, 1995, p. 15, grifo do autor).

Isso porque a ideia de positivar o Direito, e assim se 
criar um juspositivismo, surgiu com a intenção primária 
de distingui-lo, e mesmo de separá-lo, do direito natural. 

[...] o positivismo jurídico é uma concepção 
do direito que nasce quando “direito positivo” 
e “direito natural” não mais são considerados 
direito no mesmo sentido, mas o direito positivo 
passa a ser considerado como direito em sentido 
próprio. Por obra do positivismo jurídico ocorre 
a redução de todo o direito a direito positivo, e o 
direito natural é excluído da categoria do direito: 
o direito positivo é direito, o direito natural não 
é direito. A partir deste momento o acréscimo do 
adjetivo “positivo” ao termo “direito” torna-se 
um pleonasmo mesmo porque, se quisermos 
usar uma fórmula sintética, o positivismo jurídico 
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é aquela doutrina segundo a qual não existe outro 
direito senão o positivo. (BOBBIO, 1995, p. 26, 
grifo do autor). 

A par deste breve introito, fazer referência à gênese do 
positivismo jurídico ganha salutar importância, na medida 
em que seria temerário tratar das realidades jurídicas fora 
de qualquer contexto histórico que as circundou. E, se é 
possível que o presente trabalho se dedique a considerar 
uma realidade atualmente designada de pós-positivismo, 
é porque necessariamente o positivismo jurídico foi sua 
herança metodológica. 

Ainda que haja desencontro quanto ao seu início, o 
fato é que desde o século XIX o positivismo jurídico tem 
dominado as discussões metodológicas que tomaram e 
ainda tomam conta da Teoria do Direito, sendo inegável 
que corresponde a corrente dominante no pensamento 
jurídico do Brasil (DIMOULIS, 2006, p. 46). Todavia, pre-
tende-se aqui apontar seu lastro genético, e não puramente 
descrever sua história. 

Assim, fala-se em genealogia do positivismo jurídico, 
onde se pretende apreendê-lo com a realidade social em 
que efetivamente se constituiu e tendo em vista as relações 
que passou a ter com outras variantes de sua conjuntura 
espacial e temporal.

Nesta perspectiva, é importante mencionar os aspectos 
jurídico-políticos que antecederam o positivismo jurídico e 
com os quais ele veio a se relacionar, uma vez que para sua 
sedimentação, rompeu com uma série de concepções então 
tradicionais ao Direito, que passou a ser visto como um direi-
to positivo, ou direito posto por uma autoridade, a partir da 
construção humana que se materializava por meio da edição 
de textos e que alçava o status de legalidade preestabelecida.

Mas antes da consolidação desta concepção de Direi-
to, o que existia era um modelo em que a juridicidade se 
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