DWORKIN E O “ROMANCE EM CADEIA”: UM BREVE ESTUDO SOBRE AS
CONEXÕES ENTRE O DIREITO E A ARTE LITERÁRIA

RESUMO: Estudos jurídicos contemporâneos sobre a interseção entre Direito e Artes
ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio das teorias norteamericanas reconhecidamente classificadas de “direito na literatura”; “direito como literatura”
e “direito da literatura”, tendo tido maior repercussão as duas primeiras vertentes. Propondo
conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das
sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), a segunda vertente interpretativa tem
passagem obrigatória por Ronald Dworkin e o “romance em cadeia”. Nesse sentido, o
presente trabalho pretende apresentar a lógica do pensamento dworkiano junto a esse
importante (e recém-nascido) movimento que procura não menos que o despertar para a
necessidade de uma humanização jurídica frente ao rígido formalismo.
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RESUMEN: Estudios jurídicos contemporáneos sobre la intersección entre el Derecho y las
Artes ganaron relevancia académica a partir de la década de 1960 por medio de las teorías
norteamericanas reconocidamente clasificadas de “el derecho en la literatura”; “el derecho
como literatura”, habiendo mayor repercusión las dos primeras vertientes. Proponiendo
conexiones entre la decisión judicial y el arte literario en lo que se refiere al estilo de
redacción de las sentencias judiciales (y a sus categorías estéticas), la segunda vertiente
interpretativa tiene pasaje obligatorio por Ronald Dworkin y “la novela en cadena”. En ese
sentido, el presente trabajo pretende presentar la lógica del pensamiento dworkiano junto a
ese importante (e recién nacido) movimiento que busca no menos que el despertar para la
necesidad de una humanización jurídica frente al estricto formalismo.
Palabras clave: derecho y literatura. Ronald Dworkin. la novela en cadena.

INTRODUÇÃO
Apesar da cristalizada visão de que Literatura é arte e Direito é profissão, sendo por
isso, áreas estanques, tem despontado investigações jurídicas contemporâneas sobre a
interseção entre ambas as ciências, especialmente no tocante à estrutura textual, argumentação
e interpretação.
Esses estudos ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio das
teorias norte-americanas reconhecidamente classificadas como “direito na literatura”; “direito
como literatura” e “direito da literatura”, tendo tido maior repercussão as duas primeiras
vertentes.
A primeira vertente, “direito na literatura”, investiga conteúdos jurídicos em escritos
literários, com fins pragmáticos. Essa busca do jurídico no estético teve como precursor John
Henry Wigmore.

A segunda, “direito como literatura”, inaugurada por Benjamin Cardozo, trata da
interpretação jurídica como interpretação literária, valendo-se da narrativa. Propondo
conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das
sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), esta vertente interpretativa ganhou força
com o proposto “romance em cadeia” de Ronald Dworkin: proposta alternativa de vínculo
entre direito e literatura que justifica a prática jurídica como exercício interpretativo, como
um novo método de interpretação.
É por esse viés – do “romance em cadeia” - que o presente trabalho pretende estudar a
interseção do direito e da literatura à luz de Dworkin. Dada a amplitude (e densidade) do
assunto, o intuito é apresentar uma visão panorâmica que pincele a lógica do pensamento
dworkiano junto a um importante movimento que procura não menos que o despertar para a
necessidade de uma humanização jurídica frente ao excessivamente rígido direito.
Para o desenvolvimento do trabalho procurou-se indicar estudos brasileiros, tanto da
área jurídica, notadamente do constitucionalista Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy e das
pesquisadoras brasileiras Ada Bogliolo de Siqueira e Brisa Paim, bem como da filosofia, a
exemplo de Lilian Furquim.

DIREITO & ARTES
As teorias jurídicas contemporâneas - nascidas no bojo do neoconstitucionalismo, que
fomentaram discussões sobre uma nova racionalidade e espraiaram diversas frentes de
pensamentos, a exemplo da hermenêutica jurídica –, para além de um estudo do fenômeno
jurídico formado por regras e princípios, lança novos olhares para a racionalidade das regras e
princípios, especialmente pelas lentes da argumentação jurídica, em que a atividade criativa
passa a ser valorizada no fazer jurídico, especialmente nas redações de decisões judiciais dos
casos difíceis.
Ada Bogliolo de Siqueira (2011), em sua pesquisa intitulada de Notas sobre Direito e
Literatura: o absurdo do Direito em Albert Camus, apresenta uma interessante discussão
sobre a literatura enquanto método de distanciamento do direito capaz de mostrar que o
positivismo jurídico afastou o direito das relações humanas intersubjetivas gerando um
excesso de ordem (que leva à desordem) e um excesso do direito (que o separa da
subjetividade e da justiça). A autora vislumbra na literatura uma alternativa de resgatar o
humanismo perdido no direito kelseniano. Nos seus dizeres, “o direito não se limita à
legislação e seu estudo não deve limitar-se à mera legalidade.” (SIQUEIRA, 2011, p. 26)
Para Siqueira (2011), o tecnicismo dogmático acolheu um rígido formalismo que
esconde manifestações sociais, políticas, econômicas (e de outras ordens) na estrutura legal. O
caráter da neutralidade às proposições jurídicas, explica a autora, “consolidou-se uma
dogmática de valores congelados no tempo, supostamente objetivos e impessoais.”
(SIQUEIRA, 2001, p.31-32)
Reforçando apontamentos sobre a razão, já mencionada anteriormente, Ada Siqueira
aponta que, a obra Teoria Pura do Direito (1979) de Hans Kelsen, foi definidora para
consolidar o positivismo do direito que defende uma ciência racional e livre de influências
empíricas. Para a autora, o entendimento kelseniano é o de que os juízos valorativos não são
próprios da ciência e isso, nos dizeres “consagra a teoria do direito num caráter

eminentemente formal capaz de agregar tudo o que o direito possui de universal e tornando-o
legítimo em qualquer contexto ou ordenamento.” (SIQUEIRA, 2010, p.32)
Segundo Siqueira (2010, p.32), a separação entre valoração e desvaloração das
assertivas jurídicas, pressuposto primordial do positivismo, segue na contramão da natureza
cultural da própria linguagem que faz da afirmativa jurídica uma narrativa, visto que, pela sua
ótica, valor e julgamento são indissociáveis.
Há que se pensar ainda, que a tentativa positivista de codificar uma vastidão de
condutas humanas representa um empecilho de compreender o direito como um sistema
coerente e íntegro. Ademais, no pensamento kelseniano, ao invés de desempenhar uma função
criadora, a ciência jurídica limita suas atividades no exercício do conhecimento produzido
pela autoridade jurídica, isto é, face a uma demanda não prevista no ordenamento jurídico, o
pensamento kelseniana é o da possibilidade de que o juiz ignore o litígio, compactuando com
uma situação injusta. (SIQUEIRA, 210, p.33)
E é nessa compreensão jurídica, assevera a pesquisadora, que se insere o princípio da
certeza do direito, o qual exige do juiz uma constante atividade criativa devido a necessidade
de respostas para conflitos. Citando Bobbio, Siqueira (2010, p.34) diz que, face a quaisquer
controvérsias, o juiz não pode, jamais, se eximir de uma resposta. Assim, nas suas palavras,
[...] Unem-se algumas proposições juspositivistas a fim de ressaltar a importância da
atividade criativa no direito, aqui entendida como caminho para inserção da
literatura no meio jurídico. Aliadas as premissas da completitude do direito à
questão das lacunas do direito e, por fim, a impossibilidade do magistrado de absterse de resolver uma controvérsia, percebe-se um novo momento na atividade de
criação do direito. Torna-se clara e verdadeira “lacuna” teórica aqui presente. O
entendimento do processo criativo do direito por meio de sua coerência narrativa e
lógica interpretativa encontra seus paralelos mais semelhantes na teoria literária.
(SIQUEIRA, 2010, p.34)

Infere-se daí que a liberdade criativa, característica maior da literatura, representa, de
certo modo, a contramão do pensamento kelseniano que reafirma, nos dizeres de Siqueira, “o
papel inventivo, descritivo e constitutivo do sistema legal.” (SIQUEIRA, 2010, p.34)
Postas lado a lado a teoria de Kelsen e a literatura, várias diferenças surgem. Também,
pontos de interseção, a exemplo da linguagem, cujo foco possibilita o entendimento de que é
inviável a separação entre descrição e valoração adotada pela teoria positivista. Com bem
aponta Siqueira, o direito é, por essência, interpretação, portanto, estudar o direito por esse
viés, possibilita o diálogo com outras áreas do conhecimento e, nas palavras da autora, “o
coloca numa perspectiva da contínua narratividade, determinada pela transição jurídica e
social de suas significações.” (SIQUEIRA, 2010, p.34) Ademais, explica a autora, no tocante
aos pontos básicos da teoria juspositivista, a literatura sugere uma nova óptica para a
desconstrução.
Quando observadas pelas lentes lúdicas literárias, sugere Ada Siqueira, a teoria jurídica
tradicional oferece variações, tendo em vista que a literatura esmiúça e dispõe para a
sociedade várias possibilidades históricas. Nessas possibilidades históricas, a arte literária 1, ao
relatar fatos, apresenta razões. Racionalidade para além das razões das ciências exatas. Podese pensar numa razão lúdica, não menos importante, porém. Assim, essa mudança de ponto de
referência, possibilita ao direito uma nova racionalidade. Valendo-se dos ensinamentos de
Garcia Amado, Siqueira ensina que:
É nas humanidades, e particularmente na literatura, onde podemos recuperar uma
perspectiva integral do ser humano, de sua natureza, suas necessidades, seus desejos,
1

Considerados os diversos gêneros literários: prosa, verso, teatro e poesia.

seus medos, etc., e a partir desta perspectiva podemos dar valor assim como criticar
as insuficiências e os defeitos do direito e de seu ponto de vista míope e cúmplice
das opressões sociais mais diversas. (AMADO apud SIQUEIRA, 2010, p.39)

Por essa perspectiva, Melina Girardi Fachin (2005), em seu texto Diálogos entre o
direito e a literatura: arquipélagos a descobrir, esclarece que as abstrações advindas do
diálogo entre Direito e Literatura geram efeitos práticos:
[...] A teoria jurídica tradicional apresenta profundas variações quando mirada
através das lentes lúdicas literárias. Destarte, obrada esta mudança de referencial, é
factível que haja uma mudança de racionalidade no discurso jurídico tradicional
pretensamente hermético e autopoiético. (FACHIN, 2005, p.5)

Melina Fachin apresenta, a partir de estudos literários, uma importante reflexão do
direito e os direitos humanos no que tange à busca dos mecanismos efetivos da proteção dos
direitos humanos fundamentais face ao discurso teórico: o paralelo entre fragmentos da
realidade jurídica e os escritos literários de Saramago possibilita pensar que “um direito se
possa desconstruir apontando as suas incompletudes e insuficiências”. (FACHIN, 2005, p.4)
Fachin vislumbra a reconstrução do direito em bases democráticas (e justas) a partir
desconstrução dos antigos e falhos discursos jurídicos (e não da conservação e reprodução
destes discursos). E essa desconstrução é possível por meio das lentes literárias. Nos seus
dizeres, “pela construção de metáforas, formando uma espécie de direito literário.” ( FACHIN,
2005, p.4)
É sabido que tanto o direito quanto a literatura são frutos da subjetividade humana.
Ambos narram discursos reais e formulam decisões, seja no imaginário do juiz (em casos
reais), seja no imaginário do leitor (em escritos literários). É tênue a linha que separa ficção
de fragmentos da realidade. Se a imaginação de um juiz materializa-se em realidade, muitas
realidades narradas nas ficções literárias possibilitam a lucidez na hora decisiva: a sentença
judicial. Como bem pontua Fachin, a literatura pode ser “um espelho invertido da prática que
abrolha do discurso jurídico” (FACHIN, 2005, p.11), que nos leva a captar o individual, o
singular, mas também, o coletivo. Assim, ainda valendo-se de Fachin (2005, p.10), o
“exercício hermenêutico mostra-se deveras importante em um país com uma conjuntura social
como o Brasil, pois é necessário para o abrandamento do fosso social.”
Ao apresentar um estudo sobre a relação de profissionais jurídicos com a arte literária, 2
no livro Direito & Literatura. Anatomia de um desencanto: desilusão jurídica em Monteiro
Lobato3, o constitucionalista Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (2003) observa que a Arte
exprime opiniões sobre o Direito (contribuindo para a compreensão do meio social) e conclui
que a literatura demonstra um desconforto com o Direito. Dadas as inúmeras possibilidades
de estudar o Direito por perspectivas menos kelsenianas (e distanciá-lo do seu ambiente
puramente normativo), Godoy optou pelo estudo de autores4 e obras literárias, notadamente
Monteiro Lobato. Nos seus dizeres, a Literatura revela realidades de épocas e instituições por
meio das palavras e oferece subsídios para uma melhor compreensão social, portanto, jurídica.
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Notadamente literatos com formação jurídica.
Dissertação publicada em formato de livro pela Editora Juruá, em 2003. O prefácio é assinado pelo orientador
da pesquisa, professor Dr. Luiz Antonio Rizzatto Nunes, para quem “o cientista do Direito deve lançar-se à
busca da alma humana, onde quer que ela se encontre. Não apenas nas letras escritas e frias da lei, mas também –
por que não? – nas profundezas da literatura, no ponto em que a essência do ser se revela.” (GODOY, 2003, p.
12)
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Aristófanes; Morus; Erasmo; Rabelais; Gregório de Matos; Eça de Queirós; Martins Pena; Graça Aranha;
Humberto de Campos; Lima Barreto, dentre outros.
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Segundo o autor, dentre as várias formas de expressões artísticas, os textos literários
transmitem valores jurídicos,5 abordagens difíceis de serem captadas por meio da pintura, da
escultura e da música erudita (e lírica). Assim, citando Paulo Ferreira da Cunha, “a reflexão
sobre o Direito é um jogo de espelhos. Pois o Direito se pensa, e assim se vê ao espelho. Aí
verá imagens de si próprio. E ao ver, teorizará. E ao teorizar, verá. Ver para teorizar, teorizar
vendo.” (CUNHA apud GODOY, 2003, p. 19)
Em seu livro O Texto no Teatro, Sábato Magaldi (2008) observa alguns espetáculos
teatrais fundamentados em casos jurídicos, a exemplo de O Processo, de Franz Kafka (uma
sátira do poder judiciário) e aponta que o conflito estabelecido entre acusação e defesa,
especialmente em tribunais, gera um núcleo dramático espontâneo que atrai a atenção do
espectador: “um processo, conduzindo a julgamento, traz em si muito de teatral. Não são
poucas as peças que fundamentam sua trama no desvendamento de um caso jurídico, em que
o conflito se estabelece através da acusação e defesa.” (MAGALDI, 2008, p. 324)
Bernard Dort (1977) no livro O Teatro e sua Realidade, apresenta propostas
contemporâneas de trabalhos teatrais que visam levar ao público fragmentos da realidade, a
exemplo do “teatro-documento” ou o “teatro de fatos”, que consistem em levar para o palco
acontecimentos reais na sua grande maioria extraídos de documentos judiciais. Montagem
clássica de “teatro-documento” é o espetáculo O Interrogatório, escrito pelo alemão Peter
Weiss, a partir de depoimentos verbais do julgamento de Frankfurt, após o extermínio de mais
de dois milhões de judeus no campo de concentração de Auschwitz. Para o crítico teatral, O
Interrogatório estabelece o jogo entre palco e mundo e provoca no espectador a reflexão
sobre a sociedade neocapitalista que, nos seus dizeres “tem todo o interesse em silenciar sobre
o sistema dos campos de concentração como produto nacional do sistema capitalista” (DORT,
1997, p. 30).
Para Magaldi, o trabalho em questão apresenta os membros da Justiça (um juiz, um
promotor e um advogado de defesa) conduzindo o depoimento de dezoito acusados, com a
mera função de levantar a verdade: dos depoimentos e da frieza narrativa, extrai-se a verdade.
Para o autor, o trabalho é uma advertência permanente: Peter Weiss “soube levantar, em
termos simples e objetivos, um dos problemas capitais que atormentam o homem
contemporâneo: o da responsabilidade individual e coletiva.” (MAGALDI, 2008, p. 474).
A partir desses apontamentos é possível observar que, para as artes, o valor das
narrativas contidas em documentos jurídicos (autos processuais, inquéritos policiais, dentre
outros), não se limita a servir de inspiração para as criações artísticas, mas, sobretudo - e
especialmente com o “teatro-documentário” -, leva ao público a realidade e tira o espectador
do entorpecimento, da ilusão e das certezas de uma realidade imitada6.
Por outro lado, é possível perceber que algumas narrativas jurídicas que se ‘deslocam’
para as artes (como fonte de inspiração para a criação artística) e se transformam em trabalhos
artísticos, retornam para o direito no formato de objetos de pesquisas acadêmicas. Em outras
palavras, trabalhos artísticos com temáticas jurídicas tem fomentado investigações jurídicas
contemporâneas sobre a interseção entre Direito e Artes, de maneira especial, entre Direito e
Literatura no tocante à linguagem: estrutura textual, argumentação e interpretação.
5

“É o individualismo triunfante em Robinson Crusoé; o republicanismo em Paulo e o monarquismo em Pedro,
no Esaú e Jacó, de Machado de Assis; o ideário da tradição burguesa em Os Budenbrook, de Thomas Mann; a
burocracia de Weber no Sr. K. de Kafka; a bioética em Frankenstein, de Mary Shelley; a eficiência em Drácula,
de Bram Stroker; o juiz corrupto em Filocleôn, de Aristófanes; o juiz irresponsável em Bridoye, de Rabelais; o
bacharelismo oco no Conselheiro Acácio, de Eça de Queirós.” (GODOY, 2003, p.16)
6
Realidade imitada faz referência aos espetáculos teatrais naturalistas que consiste em reconstituir no palco uma
aparência de realidade.

Pensando sobre as teorias jurídicas contemporâneas e sobre a influência das Artes para
formação da consciência jurídica (e humana), sobretudo sobre a aproximação entre o Direito e
a Literatura, a ideia deste tópico é apresentar uma visão panorâmica sobre o consolidado
movimento intitulado de Law & Literatura Movement.
O Movimento Direito e Literatura
Face ao abismo entre as proposições da Teoria Positivista do Direito e a sua real
eficácia, a aproximação entre Direito e Literatura é reconhecida por muitos estudiosos como
uma alternativa de resgatar o humanismo perdido no direito kelseniano. Estudos sob esta
perspectiva ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio de teorias
norte-americanas - com propostas antipositivistas – reconhecidamente classificadas como
“direito na literatura”; “direito como literatura” e “direito da literatura”, tendo tido maior
repercussão as duas primeiras vertentes7.
Em seu texto DIREITO E LITERATURA: Introdução a um diálogo, Paulo Ferreira da
Cunha explica que a comunhão entre as duas áreas vem de tempos antigos, a começar pela
retórica no mundo clássico: muitos juristas celebrados valeram-se da interseção entre as duas
áreas, a exemplo de Jhering, Radbruch,8 Benjamin Cardozo e até mesmo, nas suas palavras,
“o aparentemente frio e lógico Kelsen estuda Dante na teoria do Estado, e não deixa de referir
o mito de Midas na sua Teoria Pura do Direito.”
No referido texto, o autor compara constituintes e juízes à romancistas de uma obraaberta (a Constituição), considera que Constituições são utopias em artigos e pontua que
Constituição e Literatura é um tema recorrente na alta literatura jusconstitucional
contemporânea. Nas suas palavras, “longe de serem uma flor na botoeira meramente
decorativa dos curricula e das investigações, estes estudos estão a florescer e a ganhar raízes.”
(CUNHA, p.4)9
No Brasil, é comum o uso do termo “Direito & Literatura”, sendo Arnaldo Sampaio de
Moraes Godoy, um dos primeiros estudiosos a respeito. No livro Direito & Literatura –
ensaio de uma síntese teórica (2008), Godoy esclarece que as investigações sobre “direito e
literatura” ganham espaço em contraponto à tradição positivista, analítica e tecnicista que
suprimiu a conexão dos estudos jurídicos com outros saberes. Para o estudioso, a relação entre
os dois saberes rompe as fronteiras conceituais clássicas e estabelece uma ponte entre o
Direito e a Literatura: se de um lado, os textos jurídicos (decisões, documentos judiciais,
petições, materiais burocráticos) apresentam conteúdos discursivos, do outro, os textos
ficcionais contém aspectos jurídicos.10(GODOY, 2008, p.09)
Ada Bogliolo de Siqueira (2011), como já mencionado anteriormente, entende que a
literatura propicia um distanciamento do direito legalista e a percepção de um direito para
além da mera legalidade. Nesse campo investigativo, afirma a autora, embora o movimento
seja pouco explorado no Brasil, as pesquisas nunca deixaram de existir11, sendo as
7

Cunha (p.4) sugere uma quarta vertente: “José Calvo González, sempre fecundo em inovações reveladoras,
acrescenta mais um elemento, e decisivo, que nos permitimos reinterpretar: O Direito com Literatura.”
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Segundo o autor, Radbruch relacionou o Direito à iconologia e simbologia das artes plásticas. (CUNHA, p.3)
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Para o autor, são muitas as expectativas referentes às duas áreas em questão: da Literatura, pedimos beleza,
sonho e transgressão. Do Direito, ordem, decisão e medida.
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Comumente denominado de literatura no direito e direito na literatura, respectivamente.
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de existir. Tal movimento teve como importantes testemunhos de análise do texto literário as publicações de

proposições de Ronald Dworkin um ponto de passagem obrigatória. Para a pesquisadora, a
proposta de aproximação entre o estudo do direito e da literatura surgiu como uma das várias
tendências antipositivistas, atuando na formação do profissional do direito. Nas suas palavras:
A centralização do direito no positivismo kelseniano levou à redução gramatical de
seus enunciados e à análise estritamente sintática e semântica de suas normas,
tornando-o incapaz de atender às demandas sociais postas ao direito. Como resposta
a essa insuficiência do reducionismo positivista, o movimento Law and Literature
proporcionou uma miragem crítica e inovadora capaz de construir alternativas
teóricas para o direito, acusando seus limites, incompletudes e contradições.
(SIQUEIRA, 2010, p. 36)

Segundo Godoy (2008), as aproximações entre direito, literatura e hermenêutica foram
estudadas especialmente por Ronald Dworkin, James Boyde White e José Calvo Gonzalez.
Dworkin, em sua proposta de vínculo entre direito e literatura que justifica a prática jurídica
como exercício interpretativo, busca na literatura meio alternativo para sugerir o “romance em
cadeia” como um novo método de interpretação, conforme será apresentado adiante.
Direito na literatura
A primeira vertente, “direito na literatura”, investiga conteúdos jurídicos em escritos
literários, com fins pragmáticos, cuja busca do jurídico no estético teve como precursor John
Henry Wigmore.
Segundo Godoy, estudos desta vertente mostram-se marcados por formulações
pragmáticas e justificam-se por percepções que o profissional jurídico não teria não fosse pela
arte literária, a exemplo de indicações de efeitos retóricos. Também, de modo menos
pragmático, pontua o autor, investiga-se também a presença do direito na literatura, por um
viés moralista. Nas suas palavras “textos literários, nos vários gêneros, da prosa à poesia,
indicariam circunstâncias de referência ética. Essa leitura ingênua presta-se para captar a
anatomia de um desencanto.” (GODOY, 2008, p.10)
Para Godoy (2008, p. 31), o pensamento de Wigmore era marcado pela literatura como
um fundamento pedagógico: o jurista devia ir à literatura para aprender ciências jurídicas,
dizia o pensador. A literatura como instrumento para apreensão do direito não seria aleatória,

Eliane Botelho Junqueira, Literatura e direito: uma outra leitura do mundo das leis (1998) e de Arnaldo Sampaio
de Moraes Godoy, Direito e literatura: a anatomia de um desencanto (2004). Existe também a análise de
Machado de Assis pelo jurista Raymundo Faoro, Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio (1974), porém, com
fins mais sociológicos e de Ciência Política do que jurídicos Entre as iniciativas nesta área de estudos está o livro
do professor Luis Carlos Cancellier de Olivo, O estudo do direito através da literatura (2005), que se propõe a
discutir as conexões entre os dois campos de estudo, a partir da análise da obra shakesperiana. Importa
mencionar duas publicações também relevantes, produzidas pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica do Rio
Grande do Sul, a saber, Direito e literatura: reflexões teóricas e Direito e literatura: ensaios críticos, ambas de
2008. Inovador também é o ciclo de estudos promovidos pelo mesmo Instituto, sob o tema Direito & literatura:
do fato à ficção. Mais recentemente, são importantes as contribuições de Germano Schwartz em A constituição,
a literatura e o direito (2006), e, juntamente com André Trindade, Direito e literatura: o encontro entre Themis e
Apolo (2008). Por fim, ainda em 2010, substancial é a contribuição encontrada em Direito & literatura: discurso,
imaginário e normatividade, obra organizado por André Karam Trindade, Roberta Gubert e Alfredo Copetti
Neto, resultando num rico aprofundamento dos temas que unem o direito à literatura. As citadas obras, em seu
conjunto, representam uma tentativa de se firmar a literatura e o estudo literário como contribuintes válidos ao
estudo e à construção do direito.” (SIQUEIRA, 2010, p. 38)

haveria uma lista destinada especificamente, ao advogado (e não a um leigo). Nas palavras de
Godoy:
[...] Reconhecendo que não há tempo para que se leia tudo, Wigmore sugeria que se
fizesse seleção muito criteriosa. O jurista, no entanto, deveria conhecer os livros
mais importantes, tal como identificados na lista proposta. A familiaridade com a
profissão exigiria intimidade com a literatura ficcional ligada à atividade. (GODOY,
2008, p.32)

Citando Wigmore, Godoy (2008, p.31) informa que para o teórico o romance era um
catálogo de caracteres humanos. Inquieto sobre onde os escritores encontrariam assunto
jurídico para desenvolver seus enredos, Wigmore constatou que muitos escritores de assuntos
jurídicos eram formados em Direito e deixavam escapar nos seus escritos, nuances de
experiências profissionais. Nesse sentido, é oportuno trazer a baila, o livro O Caso dos Irmãos
Naves – o erro judiciário de Araguari sobre o clássico erro jurídico brasileiro.
Na mesma época do início desse movimento de estudos sobre Direito e Literatura, no
Brasil, o advogado João Alamy Filho publicou, em 1961, o livro O Caso dos Irmãos Naves –
o erro judiciário de Araguari12: um relato sobre a história de dois irmãos condenados por um
crime inexistente, cujo desfecho foi a decisão histórica que condenou, pela primeira vez, o
Estado a indenizar uma família por erro judiciário. O livro que se tornou um clássico do
Direito Penal brasileiro traz uma narrativa jurídica mesclada de escrita literária, trechos de
autos processuais e matérias jornalísticas da época. Na apresentação do livro, o autor diz que
tal relato é direcionado para os advogados, nos seus dizeres, classe injustiçada e
incompreendida.
O livro de Alamy Filho, se lido pela perspectiva de Godoy, não só denuncia as mazelas
do Judiciário13 mas, principalmente, demonstra desilusão com os jornais (e à classe jurídica
que publicou matérias nos jornais), com a falta de aplicabilidade da lei e a falta de reparação
de danos.
A intenção de apresentar esta obra literária escrita por um advogado surge do
entendimento de que a injusta prisão dos irmãos (e desenrolar do Caso) tem relação com um
movimento que despontava.
Para Godoy (2003), a literatura, ao enfocar épocas e instituições, consegue captar o
jurídico como produto cultural. Muito embora a sua referência seja para estudos de obras
literárias ficcionais e não à “literatura como narrativa de memória”14, é possível extrair desse
pensamento a considerável importância que teve e tem o registro literário de Alamy Filho.
O livro O Caso dos Irmãos Naves – o erro jurídico de Araguari escrito a partir das
recordações do advogado, não somente ilustra partes das histórias dos personagens reais, mas
também, confere voz para um fato que, ainda hoje, desperta a atenção: o período da ditadura
militar.
Direito como literatura
A segunda, “direito como literatura”, inaugurada por Benjamin Nathan Cardozo, trata da
interpretação jurídica como interpretação literária, valendo-se da narrativa. Propondo
12

Lançado pela Editora Arthur Bernardes em 10 de março de 1961, no auditório da Faculdade de Direito da
UFMG.
13
Num recorte de tempo.
14
Termo utilizado aleatoriamente sem prévia pesquisa para saber a terminologia correta.

conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das
sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), esta vertente interpretativa ganhou força
com o proposto “romance em cadeia” de Ronald Dworkin.15
Segundo Godoy (2008, p. 93), juízes, advogados e promotores não escapam da
influência política16 em suas atividades. Para o melhor exercício dessa política dworkiana que
empresta ao direito o sentido de escolha, decisão é necessário o emprego da interpretação, o
que Dworkin propõe sugere, por meio da literatura, para uma melhor compreensão das
circunstâncias que circundam os casos, notadamente, os casos controversos.
Explica Godoy que, a concepção dworkiana – da corrente interpretativa do direito –
estabelece um vínculo entre o direito e a literatura, de forma semelhante a de um crítico e uma
trabalho artístico. Nos seus dizeres:
Criação e interpretação seriam instâncias muito distintas, embora ligadas por uma
corrente , que tem como ponto comum vínculos indissociáveis entre criação,
interpretação, intérprete, crítica e crítico. A relação é recorrente em exegese literária.
Ronald Dworkin pretende o uso de modelos de interpretação literária como método
de análise jurídica. Casos difíceis [...] exigem mecanismos hermenêuticos que
qualificam exercícios de análise e de crítica literárias. (GODOY, 2008, p.100)

Brisa Paim (2009), em sua dissertação Considerações acerca das aproximações
alegóricas entre Direito e Arte: na tentativa de uma conexão de autoria juridicamente
compromissada, entende que o direito realiza-se como literatura e que o problema da
interpretação jurídica não é hermenêutico, mas prático-normativo. A pesquisadora diz que
Dworkin (dentre outros) se valeu dos princípios de uma técnica muito utilizada em arte - na
construção de uma ideia de maneira figurada (ou na construção de uma ideia por meio de
outra(s)) -, para esculpir os seus modelos teóricos ou para facilitar o acesso a determinadas
construções.

A PROPOSTA IMAGINÁRIA DE DWORKIN
Em contraposição ao liberalismo político de John Rawls, Ronald Dworkin propôs o
liberalismo abrangente calcado no argumento de que as pessoas que partilham um patamar
comum em princípios políticos básicos discutem sobre as políticas apropriadas que refletem
esses princípios.
Em sua pesquisa O Liberalismo abrangente de Ronald Dworkin, Lilian de Toni
Furquim (2010) ensina que no liberalismo abrangente os princípios de liberdade, igualdade e
comunidade integram um único ideal político. Para a autora, Dworkin “parte do direito
abstrato de que todos devem ser tratados com igual consideração e respeito para definir o que
venha a ser a melhor interpretação daqueles conceitos.” (FURQUIM, 2010, p.11-12)
Dworkin vislumbra a possibilidade de descobrir princípios partilhados que concebam
um debate político profícuo, sem ter que recorrer para a razão pública. Dworkin oferece um
patamar comum para os norte-americanos, mas que pode ser pensado para outras democracias
constitucionais. (FURQUIN, 2010) A integridade na legislação pede que a criação do direito
por legislação leve em conta a coerência com os princípios.
15

Pelo menos desde Ronald Dworkin que se sabe como um processo judicial é afinal uma narrativa, feita de
várias narrativas adversas, e que a sentença é a conclusão, o capítulo-epílogo (ainda que a estória consinta
continuações... ou recursos) (CUNHA, p.4)
16
A política a que se refere não é a política partidária.

Para a construção desta versão alternativa de liberalismo (em que ética e moralidade
estão irmanadas), Dworkin utilizou-se do método interpretativo construtivo (e não o
contrato17 ou o construtivismo político18) e indicou, em seu texto Integridade no direito, em
1986, o conceito de direito como integridade19. Este estudo é a terceira concepção de direito
(além do convencionalismo e o pragmatismo) tratada pelo autor no livro O Império do
Direito, cuja proposta rejeita as manifestações do direito como sendo relatos factuais do
convencionalismo (passado) ou programas instrumentais do pragmatismo (futuro) e insiste
nas afirmações jurídicas como sendo opiniões interpretativas. (DWORKIN, 2003, p. 271)
Nos dizeres de Furquim (2010, p.53), “o direito como integridade se propõe a responder
o que as demais teorias gerais não fazem: como os cidadãos devem se comportar e como os
juízes devem decidir os casos.”
A nova teoria, direcionada para a prática de juízes em decisões de casos difíceis, aponta
um direito interpretativo – mais inflexivelmente interpretativo do que o convencionalismo ou
o pragmatismo - que exige uma coerência de princípios mais horizontal.
O direito como integridade, segundo Dworkin, é o resultado da interpretação abrangente
da prática jurídica e, ao mesmo tempo, a sua fonte de inspiração. A integridade oferece
princípios práticos, a exemplo da integridade de legislação e de julgamento. É o julgamento,
diz a autora, que revela a visão de forma integrada do juiz, do todo, e não uma visão
fragmentada. (FURQUIM, 2010, p. 53)
Esse novo método não se restringe a uma técnica instrumental. Brisa Paim ensina que
essa nova concepção consiste numa “interpretação de uma história, de um conteúdo que vai
além do texto para desembocar numa prática, de uma tradição que vem a se manifestar sob a
forma de verdadeira narrativa.” (PAIM, 2010, p.24)
Para Dworkin (2003), os juízes tanto descobrem, quanto inventam o direito, sendo
corretas as proposições jurídicas que constam (ou derivam) dos princípios da justiça; equidade
e devido processo legal. Segundo o autor, os juízes devem decidir com base em princípios e
não em política. Os direitos e deveres decorrentes de decisões coletivas do passado, para além
de um conteúdo explícito, apresentam o sistema de princípios necessários à sua justificativa.
Ao ajustar elementos passados e futuros o juiz interpreta a prática jurídica contemporânea
como uma política20 em processo de desenvolvimento.
Para Dworkin, em casos novos (e difíceis), a integridade poderá ser o modelo ideal nas
hipóteses de conflito entre justiça e equidade. Como ilustração, ele exibe o caso McLoughlin,
em que uma senhora requereu indenização por danos emocionais advindos do recebimento da
17

“O argumento de Dworkin contra o contrato, apresentado em “Levando os Direitos a Sério” (LDS), é que uma
concordância hipotética não pode ser uma razão para se aplicar regras como seria no caso de uma concordância
real. No caso da posição original o argumento é o seguinte: se as pessoas aceitariam os princípios se fossem
consultadas de antemão, então é justo aplicá-los nas circunstâncias que não os aceitariam? Precisamos de um
argumento independente em favor da equidade dos dois princípios sem a necessidade de um contrato .”
(FURQUIM, 2010, p.17-18)
18
Dworkin considera limitado o construtivismo político rawlsiano “por separar a ética da moralidade e de
considerar que devemos seguir uma doutrina da razão pública que apenas permite que tenhamos em pauta as
convicções políticas. O objetivo é garantir a tolerância liberal diante das diferentes concepções de boa vida, em
outras palavras alcançar a estabilidade de sua teorias de justiça.” (FURQUIM, 2010, p.30)
19
“Apesar de não enfatizar em O Império do Direito, Dworkin quer nos apresentar uma concepção de
legalidade alternativa à tese das fontes de Hart. [...] Podemos dizer que o debate Hart-Dworkin está em torno da
relação entre direito e moralidade e não se o direito é composto apenas por regras e não por princípios. Dworkin
afirma que pela teoria hartiana o direito consiste apenas de regras, nunca de princípios. Tal distinção tem relação
com o poder discricionário do juiz na decisão de casos difíceis.” (FURQUIM, 2010, p.32-34)
20

“[...] o tom político que Dworkin empresta ao direito tem outro sentido, qualifica decisão, opção e consequentemente é
resultado de mecanismos de interpretação.” (GODOY, 2008, p.93-94)

notícia (por telefone) da morte (acidente de carro) de parentes próximos. “Dados os
precedentes de indenização nesses casos, pela integridade, a decisão poderia ser favorável a
ela, mas podemos argumentar que, por uma questão de justiça, não caberia.” (FURQUIM,
2010, p.56)
Valendo-se do nome de Hércules, personagem da mitologia grega, Dworkin idealizou
um modelo de juiz que interpreta os casos difíceis e que, para esse juiz imaginário, todas as
pessoas deveriam ser conduzidas (em todas as ocasiões) pelos mesmos objetivos e estratégias
políticas. Para sustentar a sua teoria, Dworkin cunhou a expressão “romance em cadeia”, cuja
proposta é um método de interpretação jurídica construtiva.
Em tal projeto um grupo de romancistas redige um romance em série. Assim explica
Dworkin: “cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um
novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por
diante.” (DWORKIN, 2003, p. 276). Inspirada em técnicas interpretativas literárias (e de
outras artes), a perspectiva dworkiana é a de que a aproximação da interpretação jurídica com
a da literária permite uma coerência na estrutura de sentido e palavras, dada a própria
praticidade que o direito demanda (para além de uma mera aplicação legal, as decisões
requerem uma integração entre a norma e os princípios) 21.
Ao comparar o juiz com um romancista, o pesquisador norte-americano anuncia que “os
Juízes são igualmente autores e críticos.”(DWORKIN, 2003, p.275). Daí, a interseção entre as
duas áreas, em que a busca de significado dos textos interpretados trabalham com
possibilidades criativas e interpretativas.
Nessa teoria, interpretações judiciais são oferecidas como capítulos de um romance.
Para a escrita conjunta desse romance em série, explica Dworkin, cabe ao romancista avaliar
o material recebido (os capítulos anteriores) e adotar um ponto de vista para decidir o que
considerar como continuidade (e não como um novo começo). Analogamente à interpretação
de um texto literário, o juiz, no processo de construção decisória, trabalha elementos como
personagens, trama, gênero, tema e objetivo. Um romancista em cadeia trabalha com casos
difíceis. Cria um “novo texto” a partir do caso jurídico. As sentenças são verdadeiros
capítulos que continuam o texto inicial. Capítulos coerentes ao caso jurídico e seu histórico.
Dworkin compara o juiz a um crítico literário que disseca as várias dimensões de valor
em um trabalho artístico. Para ele, uma interpretação leva em conta tanto a essência decisões
anteriores, quanto o modo como essas decisões foram tomadas (por quais autoridades e em
que circunstâncias).
Segundo Godoy (2008, p.100), o desejo de Dworkin é o alcance da identidade,
coerência e integridade, marcados pela atuação do intérprete na escolha do melhor princípio
e, portanto, na busca do melhor resultado.
A leitura do texto Em que medida o Direito se assemelha à Literatura?22 de Dworkin
(2005) permite um olhar mais atento sobre a sua proposta do “romance em cadeia” junto à
teoria interpretativa “direito como literatura”23. Nele, o autor problematiza as proposições
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“Quero usar a interpretação literária como um modelo para o método central da análise jurídica.” (DWORKIN, 2005,
p.235)
22

Capítulo que integra a “parte dois – O Direito como Interpretação” do livro Uma questão de princípio.
“[...] pensamos que o direito é também literatura, ou melhor, pode realizar-se como literatura, desde que não
se defenda uma visão quer romântica, quer hermética, do que venha a ser literatura, nem tampouco exclusiva
acerca do direito, visão esta que impediria, encerrando-o em si mesmo numa cega autopoiese, supondo-o
uma realidade auto-subsistente e apartada do mundo cultural, qualquer chance de comunicação
interdisciplinar mutuamente colaborativa.” (PAIM, 2009, p.06-07)
23

jurídicas como sendo descritivas24 (como as coisas “são no Direito” e não como “deveriam
ser”); aponta falhas nessa descrição (principalmente nos casos mais difíceis) e sugere como
alternativa para os juristas, o estudo da interpretação literária (e outras formas de interpretação
artística).
Dworkin se interessa por temas que ofereçam algum tipo de interpretação do significado
de uma obra como um todo. A hipótese estética25. por ele sugerida é a de que “a interpretação
de uma obra literária tenta mostrar que maneira de ler (ou de falar, dirigir ou representar) o
texto revela-o como a melhor obra de arte.” (DWORKIN, 2005, p.222) A intenção do autor,
tal qual num trabalho artístico, é sempre relevante. Para Dworkin, um autor é capaz de
distanciar o que escreveu de seus interesses e crenças anteriores, de tratá-lo como um objeto
em si e de alcançar novas conclusões sobre sua obra, fundamentadas em juízos estéticos. As
intenções dos autores dependem de juízos interpretativos cujo acerto muda com o que é
produzido e que podem ser alteradas de tempos em tempos.
Analisando a proposta dworkiana, Godoy (2008) diz que um romance propicia várias
leituras. Pode ser lido de várias formas. Não há interpretação única. Para o constitucionalista,
a hipótese estética “não assume que todo intérprete de literatura conte com uma teoria estética
plena e adequadamente desenvolvida, ou mesmo que pertença a alguma escola de
interpretação.” (GODOY, 2008, p.98) O intérprete da obra de arte o faz com base em
conjunto que reflita determinada linha ou escola de interpretação. Esse conjunto existe, ainda
que de modo tácito. Não é simples reação do intérprete. No entender de Dworkin trata-se de
uma crença genuína.” (GODOY, 2008, p.98)
O estudioso norte-americano espera de cada romancista a tarefa de interpretar, criar 26 e
decidir de acordo com os personagens e o universo em que estão27. Cada romancista deve
reconhecer o dever de inventar um romance único e conexo (ao invés de contos independentes
com personagens de mesmo nome). Nesse exercício imaginário, ao mesmo tempo em que
Dworkin questiona e vislumbra a fragilidade da teoria (por entender que a melhor teoria da
arte exige um criador único, ou, quando mais de um, o controle por parte de todos), ele retoma
(e reforça) o seu argumento da possibilidade da construção decisória conjunta. Para ele, os
juízes-romancistas tem condições de produzir, independente dos temores (DWORKIN, 2005,
p.237).
É curiosa essa passagem, porque nas entrelinhas da sua dúvida, está a lucidez do seu
pensamento no sentido de demonstrar que, antes de propor uma teoria ele analisou
“probabilidades” para fechar a ideia de que,
[...] Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que
outros juízes escreveram no passado, não apenas para descobrir o que disseram, ou
seu estado de espírito quando o disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o
que esses juízes fizeram coletivamente, da maneira como cada um de nossos
24

Os positivistas jurídicos acreditam que as proposições de Direito são, na verdade, inteiramente descritivas: são
trechos da história. Uma proposição jurídica, a seu ver, somente é verdadeira caso tenha ocorrido algum evento
de natureza legislativa do tipo citado; caso contrário, não é. Isso parece funcionar razoavelmente bem em casos
muito simples. (DWORKIN, 2005, p.218)
25
“Para Dworkin a hipótese estética não assume que todo intérprete de literatura conte com uma teoria estética
plena e adequadamente desenvolvida, ou mesmo que pertença alguma escola de interpretação. Dworkin
acrescenta que não há interpretação única. Um romance pode ser lido de várias formas. O intérprete da obra de
arte o faz com base em conjunto que reflita determinada linha ou escola de interpretação. Esse conjunto existe,
ainda que de modo tácito. Não é simples reação do intérprete. No entender de Dworkin trata-se de uma crença
genuína.” (GODOY, 2008, p.98)
26
Pois precisa ler tudo o que foi feito antes para estabelecer, no sentido interpretativista, o que é o romance
criado até então.
27
Circunstâncias que os orientam; o tema ou o propósito do romance em desenvolvimento.

romancistas formou uma opinião sobre o romance coletivo até então [...] Ao decidir
o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo
empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções
e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do
que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a
responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em
alguma nova direção. Portanto, deve determinar, segundo seu próprio julgamento, o
motivo das decisões anteriores, qual realmente é, tomado como um todo, o propósito
ou o tema da prática até então. (DWORKIN, 2005, p.238)

Uma interpretação de qualquer área jurídica, segundo Dworkin, deve explicar seu valor,
em termos políticos, evidenciando o melhor princípio ou política a que serve. O dever do juiz
é interpretar a história jurídica que encontra, não inventar uma história melhor. A teoria do
ajuste de qualquer juiz muitas vezes não conseguirá produzir uma interpretação única. A
opinião de um juiz sobre a melhor interpretação será a consequência de convicções que outros
juízes não precisam compartilhar.
Percepção contrária dos positivistas, Dworkin entende que as proposições de direito
formam-se pelo somatório das assertivas descritivas e valorativas. Aceito é o seu argumento
de que direito é por essência, uma interpretação28. (SIQUEIRA, 2011, p.141)
Uma das principais críticas ao modelo imaginário dworkiano é sobre a liberdade criativa
dos romancistas face ao caso concreto. Segundo Brisa Paim (2009, p. 45), Stalen Fish “expõe
que o primeiro romancista é o único que tem liberdade para criar e conduzir a história, ao
passo que os demais são autores-intérpretes.”
Um fio de novelo a ser desfiado por várias mãos pode servir de metáfora para uma das
críticas ao modelo imaginário. Assim como um fio de novelo a ser desenrolado, cabe ao
primeiro romancista escolher qual o “ponto” a ser esmiuçado, a ser desembaraçado,
desenrolado e desenvolvido. É a partir da sua escolha que os demais romancistas continuarão
a desfiar e a esmiuçar o fio (caso jurídico). Assim, não há que se falar em liberdade criativa.
Por outro lado, o simples fato de o primeiro romancista optar pela melhor estratégia no
início de um texto (que será continuado futuramente), não restringe (ou condiciona) a
amplitude de temas a ser abordados no primeiro capítulo.
Há que se pensar na limitação do primeiro romancista referente à sua posição.
Diferentemente da literatura, o exercício de uma interpretação jurídica para a elaboração de
uma decisão é restrito às ambiências de um caso específico (tempo, lugar, personagens e
circunstâncias). Não há a mesma liberdade criativa que o processo de escrita literária permite.
Porém, Dworkin, não se apresenta tentar provar que a interseção das áreas se dá no quesito
“criatividade”. Ao contrário, ela apenas enuncia um método interpretativo para uma possível
circunstância criativa de decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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“Por criar-se através da interpretação, o direito torna-se político e pode ficar sujeito à subjetividade e à irredutibilidade se
não houver limites para essa criação interpretação. Encaixa-se aí o papel da literatura para o estudo do direito: a interpretação
comum de ambos. Dworkin não para por aí, ao entender que o desenrolar do direito dá-se da mesma com que se apresenta um
romance [...] ele atesta que a coerência do direito está para a coerência narrativa de um romance: buscando a melhor solução
possível para a hipótese artística ou política apresentada.” (SIQUEIRA, 2011, p.141)

Mesmo que ousada e ampla, a idealização dworkiana não perde sua importância por
sinalizar um tecnicismo jurídico por vezes ineficaz na prática. Estudos desse perfil servem de
alerta para que os lidadores jurídicos29 reflitam sobre o abismo das teorias jurídicas e a sua
aplicabilidade.
A propósito, o “recém-nascido” movimento “Direito e Literatura” buscou (busca)
justamente retirar os véus do tradicional positivismo e escancarar algumas de suas falhas. A
proposta de casamento entre os dois saberes revelou um caminho alternativo para ser
explorado na tentativa de suprir algumas dessas lacunas.
Simbólico é o paralelo com as artes. Talvez seja este o campo do conhecimento com
maior liberdade criativa e autonomia para denunciar as mazelas da sociedade. “O direito só
existe fora do Direito” 30, enuncia um ditado. Assim pensando, é possível considerar os
trabalhos artísticos como grandes “intérpretes da lei” a fortalecer a crença de que a justiça é
um ideal e “caminha” distante do universo do Direito, justamente porque o direito ainda
permanece longe da “humanidade”.
A teoria imaginária dworkiana pode ser pensada como o primeiro capítulo de um
“romance” acadêmico-jurídico a ser desembaraçado e desenvolvido por outros “romancistas”
acadêmicos-jurídicos demonstrando aberto o caminho para futuras teorias que funcionem no
campo real.
O modelo hercúleo não passa de um ideal, pois a realidade jurídica não oferece cenário
propício para que o ‘herói’ grego faça justiça. No entanto, esse modelo ideal, pode ser
recebido como uma matéria bruta a ser transformada numa escultura. E nesse processo de
“criação”, muitos outros métodos (jurídicos) podem ser descobertos.
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