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NOTAS DO COORDENADOR  
DA COLEÇÃO

Esta Coleção, que é Comemorativa dos 30 Anos da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, reúne obras inéditas 
e importantes que abordam temáticas relacionadas com o Acesso 
à Justiça e os Direitos Fundamentais no Estado Constitucional de  
Direito em Crise.

O presente livro, Entre o Direito, a Política e a Hermenêutica, 
foi escrito pelo jovem e respeitado Promotor de Justiça do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo, Rafael de Oliveira Costa, 
que é mestre, doutor e pós-doutor em direito. Rafael foi professor 
visitante da Universidade da Califórnia-Berkeley e Professor Visitante 
na Wayne State University. O autor apresenta estudos interessantes 
sobre a dicotomia fato/valor e a sua importância para a compreensão 
da verdade no processo e, entre outros temas importantes, analisa a 
hermenêutica constitucional e a hermenêutica filosófica com foco 
nos horizontes da previsibilidade das decisões judiciais. Para o autor, 
o Direito não é produto da arbitrariedade, mas da análise de casos 
concretos, diante dos quais devem ser dadas respostas coerentes e ínte-
gras  para a formação adequada dos precedentes judiciais, evitando-se 
indevidas incursões do julgador na tarefa do legislador. 

Gregório Assagra de Almeida
Coordenador e Organizador da Coleção
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INTRODUÇÃO

A proposta de (re)pensar o problema da racionalidade e legiti-
midade das decisões judiciais revela-se de grande utilidade para uma 
compreensão mais profunda do poder criativo do Direito, pois inaugura 
um novo enfoque que prioriza o questionamento acerca do próprio 
fenômeno da hermenêutica (não mais limitado ao estudo dos métodos 
adequados para a descoberta do verdadeiro sentido da norma). 

A presente coletânea busca, ao atentar para a necessária reaproxi-
mação entre Direito e Ética na interpretação da norma, compreender 
o impacto das revelações trazidas pela hermenêutica constitucional e 
pela hermenêutica filosófica para o controle da atividade criativa do 
Direito, questão aqui escolhida para debate por representar, indubita-
velmente, um dos grandes desafios jurídicos da contemporaneidade. 

Os artigos foram selecionados de modo a contribuírem para, à luz 
da função juspolítica do Supremo Tribunal Federal e dos ensinamen-
tos da hermenêutica filosófica, determinar o papel da hermenêutica 
constitucional no controle da criatividade de juízes e tribunais, de 
modo que sejam prolatadas decisões eticamente fundadas, argumen-
tativamente legítimas e racionalmente adequadas com o princípio 
da separação dos Poderes, compatibilizando, no contexto do Estado 
Democrático de Direito, a concretização dos direitos fundamentais 
com o preceito que veda a atuação dos tribunais como legisladores.

Passemos à sua concretização.
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