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É com vistas a melhor compreender o nexo interno que entre si 
guardam os direitos fundamentais e o caráter estruturalmente 
aberto e indeterminado das normas gerais e abstratas 
características do direito moderno que os autores convidam o 
leitor a acompanhá-los na reconstrução que empreendem da 
trajetória percorrida pela teoria da interpretação jurídica da 
primeira para a segunda metade do século XX. Percurso no 
qual este nexo se torna não apenas visível, mas parte essencial 
da proposta de se lidar produtivamente com o problema da 
indeterminação estrutural do direito. autores paradigmáticos 
do período, como Hans Kelsen e Francesco Ferrara, por um 
lado, e ronald Dworkin e robert alexy, de outro, são aqui 
enfocados e trabalhados em profundidade. uma compreensão 
normativamente consistente dos direitos fundamentais na 
ordem constitucional de 1988 requer que se leve a sério o 
disposto nos §§1º e 2º do art. 5º da Constituição da república, 
ou seja, que o leitor, como intérprete e cidadão que é, seja capaz 
de alterar sua postura diante dela, a assumir como sua uma 
perspectiva de quem operou o giro linguístico (hermenêutico/
pragmático) no campo da teoria constitucional.

fOrmatO: 14,5 X 21,5 cm
cÓdiGO: 10001748



Menelick de Carvalho Netto é Doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas 
gerais (uFmg). É Professor da Faculdade de Direito da universidade de Brasília (unB) desde 2006. 
Foi Professor do Departamento de Direito Público da uFmg, a partir de 1991, integrando em ambas 
as universidades o corpo docente dos programas de graduação e Pós-graduação em Direito.

Guilherme Scotti é mestre e Doutor em Direito pela universidade de Brasília (unB). É Professor 
da Faculdade de Direito da unB desde 2011, na qual leciona nos programas de graduação e Pós-
graduação em Direit

C331d Carvalho Netto, Menelick de
os direitos fundamentais e a (in)certeza do Direito: a produtividade das tensões 

principiológicas e a superação do sistema de regras / Menelick de Carvalho Netto, 
Guilherme Scotti. 2. ed.– Belo Horizonte : Fórum, 2020.

104 p.; 14,5x21,5cm
isBn: 978-85-450-0769-2

1. Direito Constitucional. 2. Teoria do Direito. 3. Filosofia do Direito. I. Scotti, 
guilherme. ii. título.

CDD 341.2
CDu 342



sumÁriO

PreFÁCio Da Primeira eDição
Vera Karam de chueiri ............................................................................. 7

aPresentação Da Primeira eDição ............................. 11

aPresentação Da segunDa eDição ............................. 15

CaPítulo 1
INTroDUção – CaMINHoS e DeSCaMINHoS  
Da FilosoFia Do Direito na 
moDerniDaDe ................................................................................. 17

CaPítulo 2
a imPlosão e suPeração Do Projeto PositiVista 
no Direito ............................................................................................. 33
a implosão da teoria pura ...................................................................... 33
o positivismo, os hard cases e a única resposta correta de Dworkin ...... 38
o conceito de integridade na política ................................................... 42
o conceito de integridade no direito ..................................................... 42
a teoria de Dworkin na perspectiva da teoria discursiva do estado 
Democrático de Direito ........................................................................... 45
Dworkin e o realismo moral ................................................................... 47
a interpretação construtiva .................................................................... 49
o papel dos princípios – os estágios de Kohlberg ............................. 53

CaPítulo 3
Direitos FunDamentais e etiCiDaDe reFleXiVa . 59
a modernidade da sociedade moderna................................................ 59
Discursos éticos, morais e jurídicos – o bom e o justo ....................... 65
razão prática, moral e direito – Uma leitura contemporânea ........... 67
resgate discursivo da razão prática ...................................................... 67
a categoria do direito na teoria discursiva .......................................... 69

CaPítulo 4
o Pós-PositiVismo e a aPliCação 
Dos PrinCíPios .................................................................................... 75
o pós-positivismo como retórica: alexy e a continuidade dos elementos 
centrais do positivismo normativo e filosófico na aparente ruptura com o 
positivismo jurídico – o retorno às regras ............................................... 75
Limites internos e externos e o “conflito de valores” ......................... 78
Pluralismo moral e incompatibilidade entre princípios ..................... 86
o conflito jurídico, os textos normativos e as pretensões abusivas 
a direitos .................................................................................................... 91
o stF e o caso ellwanger ........................................................................ 92

CaPítulo 5
aFinal De Contas, o que uma 
Constituição Constitui? ........................................................ 97

reFerênCias ................................................................................... 101


