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RESUMO
A presente dissertação, por meio de um estudo transdisciplinar, objetiva um
novo olhar sobre o sistema jurídico e sua íntima relação com o ideal de segurança.
Revendo premissas tradicionais que fundaram o discurso científico clássico no
Direito à luz de um novo paradigma, que se instaura no ordenamento jurídico
brasileiro após a promulgação da Constituição da República Federal do Brasil de
1988. Desconstruindo os desejos de “verdade”, “certeza” e “ordem”, comprometidos
com o fetiche “segurança jurídica”, intimamente arraigado à dogmática tradicional
que institucionalizou a visão de um direito neutro e acrítico, em total descompasso
com a realidade vivida. Afastando-se desse paradigma moderno, mecanicista,
calcado nessa certeza criada, propõe-se uma releitura do valor segurança jurídica
com base nos vetores axiológicos de um sistema jurídico aberto, não-linear e
caótico, que abarca a incerteza e a complexidade imanentes à condição humana,
dando vivacidade ao Direito por meio de um discurso jurídico renovado e
comprometido com o ideal de Justiça, sem desconsiderar o padrão de
previsibilidade, não-determinístico, que se revela com os atratores dos sistema,
imantados nos direitos fundamentais.

Palavras-chave:
SISTEMA
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CAOS.

ABSTRACT
The present dissertation, through a transdisciplinary study, has the aim to
spot on the juridical system and its close relationship with the ideal of safety.
Reviewing traditional premises that founded the classic scientific speech of the Law
to the light of a new paradigm, that has been established in the Brazilian juridical law,
after the promulgation of the Constitution of the Federal Republic of Brazil 1988.
Deconstructing the desires such as "truth", "certainty" and "order", and themselves
committed with the fetish of "juridical safety", it ingrained to the traditional dogmatic,
which institutionalized the vision of a neutral right and without critic, in total mismatch
with life itself. Moving away from that modern mechanistic paradigm, based on the
created certainty, it intends to focus on the value of juridical safety. It is based on an
open, no-linear and chaotic juridical system, that embraces the uncertainty and
complexity of the human condition, giving vivacity to the Law through a renewed and
committed juridical speech with aim for Justice. Without disrespecting the pattern of
previsibility that is no-deterministic and that reveals itself with attractors of the
system, they are magnetized in the fundamental rights.
Keywords:
JURIDICAL
SYSTEM.
PARADIGM.
TRANSDISCIPLINARITY.
JURIDICAL SAFETY. UNCERTAINTY. THEORY OF THE CHAOS.
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INTRODUÇÃO
A complexidade do mundo em que se vive aliada a insatisfação que a
pura e simples aplicação do regramento positivado apresenta para solucionar os
conflitos da vida cotidiana enseja o aprofundamento de sua reflexão, bem como a
construção de pontes transdisciplinares, a fim de que se possa dialogar com as
incertezas inerentes à condição humana, dando vivacidade ao fenômeno jurídico.
Tal perspectiva não seria factível sob uma visão tradicional, pois no
modelo científico clássico, o compromisso do cientista opera na permanente busca
da verdade. Pura lógica cartesiana, amparada na certeza.
Diversamente do modelo dialético consagrado nas pesquisas

das

ciências sociais aplicadas, não se propõe ou elege uma resposta/resultado de
singular isolamento... estático e determinado, pois apartado da realidade
hipercomplexa que permeia as relações humanas e suas infinitas possibilidades.
Nessa

ruptura,

afasta-se

dos

limites dogmáticos

e

cruza-se

a

transdisciplinariedade, destruindo o desejo de verdade e a falácia da certeza.
O enfrentamento reflexivo destas questões e a descoberta de novas
ferramentas estruturantes do pensamento jurídico, através da integração de
conceitos originários de outras searas científicas, tornam extremamente atrativo o
desafio de superação do paradigma determinista dentro do Direito, especialmente no
tocante à concepção clássica de segurança jurídica, que aparta a norma do mundo
real e de qualquer interpretação que lhe retire a precisão.
Por meio dessa abordagem exsurge a aplicação da Teoria do Caos ao
Direito, descortinando-se novos horizontes na compreensão do fenômeno jurídico,
possibilitando a construção de uma nova concepção de segurança, mais
consentânea com um sistema jurídico geneticamente aberto.1
Partindo do conhecimento científico clássico, que reconhece o sistema
jurídico como obra fechada, através de uma racionalidade cartesiana, tipicamente
formal, caminha-se em direção ao paradigma emergente, de longa data assimilado
nas hard sciences.

1

ARONNE, Ricardo. Razão & Caos no Discurso Jurídico e outros ensaios de Direito CivilConstitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 68.
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Incerteza, complexidade, irreversibilidade, não-linearidade e desordem.
Esses “conceitos” promovem as fissuras no modelo científico anterior, que tem como
vetor o mito da “certeza”, traduzido nas leis determinísticas.
Pretende-se mostrar essa mudança paradigmática que se projeta também
no Direito, através da ampla abertura axiológica promovida pela normatividade dos
princípios e seu diálogo com a incerteza, em evidente paradoxo com a concepção
moderna de “segurança jurídica”, travestida na certeza e completude da lei.
Mostra-se pertinente o estudo por conta de uma arraigada dogmática
clássica que esteriliza o pensamento jurídico, obstaculizando a realização do Direito.
A ‘nova’ racionalidade não é compreensível aos olhos das mais variadas vertentes
positivistas, pois ela abraça a contingência, desenvolvendo, intersubjetivamente, a
conformação tópica do fenômeno jurídico.
Não trabalha com certezas, apenas com probabilidades, pois a ‘melhor’
interpretação é fruto de uma escolha, e o intérprete deve assumir e enfrentar o
desafio hermenêutico que se abre sobre um oceano de possibilidades.
A Teoria do Caos, portanto, serve de suporte teórico ao estudo porque
dialoga efetivamente com a prática jurídica, explicitando as influências do meio e do
intérprete no processo interpretativo, justificando a estrutura de um sistema nãolinear e suas inúmeras variáveis, absorvendo a complexidade e a inexatidão dos
resultados, mas possibilitando a percepção de um padrão, não determinístico, que
desenha a trajetória fractal do discurso jurídico, por meio dos atratores do sistema,
imantados nos direitos fundamentais, em um processo de legitimação recíproca,
dando caráter lógico e científico ao Direito, porquanto “não mais se identifica ciência
e certeza”.2
O desafio que se impõe, por fim, é desenvolver em uma dissertação
acadêmica uma temática que absorve a superação paradigmática do método
científico clássico, operando com novos padrões e perspectivas de análise
permeadas por resultados inexatos e inesperados.
Por isso, não foi eleito um método. Não se busca uma verdade absoluta.
Busca-se apenas navegar no curso histórico que permeia a transição da
desconstrução do discurso jurídico paleodogmático, por meio de uma travessia
transdisciplinar
2

e

transparadigmática,

desvelando

uma

nova

‘ordem’,

cuja

LISBOA, Ramon. Justiça Transfronteiriça: Mecanismos de cooperação jurisdicional no Mercosul e
União Européia. Porto Alegre: Alcance, 2010, p.17.
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complexidade e incerteza afastam o simplismo dialético por meio do pensamento
dialógico.

64

CONCLUSÃO
O ideal de segurança jurídica incorporado pela modernidade surgiu como
símbolo de uma nova divindidade…a Razão. A lei foi a projeção dessa condição
“divina”, capaz de ditar o que é “certo”, criando verdades imutáveis e atemporais.
Deterministicamente. Como a engrenagem de um relógio, previsível, inteligível,
sólido, sempre exato. Pura ilusão…
Esse paradigma determinista de completude e certeza, compromissado
com uma visão mecanicista de mundo, originária das ciências exatas, influenciou
desde o seu nascedouro as Ciências Humanas, ignorando todas as influências
externas, reduzindo toda a complexidade dos sistemas, sejam eles naturais ou
sociais.
O Direito não ficou imune a esse modelo científico clássico, incorporando
em seu seio um sistema jurídico fechado, cuja a ausência de influências externas
possibilitava extrair a “verdade” do texto legal, com precisão matemática,
sobrepujando o fato (e a justiça) em prol de um mito de “segurança”,
intrumentalizado na Lei. Pura simplificação. Redução.
No entanto, esse modelo de conhecimento sofreu profunda ruptura com
os avanços da ciência no decorrer do século XX. Einstein, com a noção de
relatividade, Heisenberg, com o Princípio da Incerteza, somado ao desenvolvimento
da

mecânica quântica, promoveram fissuras nas estruturas do mecanicismo

Newtoniano, dando início à crise do paradigma dominante.
Abriu-se

um

novo

leque

de

possibilididades.

Imprevisibilidade,

irreversibilidade, desordem, caos. A complexidade foi reconhecida, abarcando a
incerteza inerente às relações, pois a contingência faz parte da vida, e do Direito
também. Ordem e desordem. Paradoxo necessário em permanente diálogo.
Nesse novo horinzonte, a ciência jurídica reconhece os influxos do
paradigma emergente, aproximando-se da vida real. Por meio da abertura axiológica
do sistema, reconhece a normatividade dos princípios, conduzindo o Direito a um
novo platô de racionalidade, que acolhe a incerteza e a complexidade imanentes à
condição humana, como fatores que influenciam nas respostas do sistema.
Quanticamente. Transdiciplinarmente.
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O sistema jurídico é aberto, dinâmico, móvel, caótico e flexível. Tem
porosidade social, ao contrário dos sistemas fechados e lineares, artificias. O
paradigma mudou.
Na trajetória do discurso jurídico, o intérprete assume a posição de
destaque, porque é ele quem sistematiza o sistema, atribuindo, topicamente, a
interpretação

mais

coerente

dentre

as

várias

possíveis.

Hierarquizando,

axiologicamente, a malha jurídica, por meio dos princípios e regras. Transcendendo
o objeto em si, em um processo de permanente diálogo entre o todo e as
respectivas partes.
Uma transracionalidade axiológica que persegue a justa adequação das
normas ao caso concreto, intersubjetivamente, por meio de uma racionalidade
dialógica, que alinha segurança à coerência material, produzindo padrões que não
aceitam a simples repetição, mas ainda assim dão unidade ao sistema jurídico.
Neste contexto, é inafastável a dimensão da condição caótica do Direito,
mesmo quando negada ou ainda ignorada pelo respectivo intérprete, tendo em vista
os movimentos aperiódicos e não-lineraes imanentes ao processo interpretativo e
inafastáveis do contexto da aplicação do Direito.
Assim, há que se perceber, não determinísticamente, a segurança jurídica
na arquitetura axiológica de um sistema jurídico redimensionado, aberto, flexível e
caótico, que abarca as incertezas dos fatos sociais, e que, ao invés de produzir
“verdades objetivantes”, concretiza direitos, absorvendo a realidade social sem o
intuito de aprisioná-la, rompendo com o paradigma determinista, visto que, no
tocante à ideia de certeza, eles são incomensuráveis.
Por isso, a leitura jurisprudencial desse sistema jurídico é incompreensível
à racionalidade clássica, pois não há mais “certezas”, mas sim um novo grau de
previsibilidade que abarca o “real”, sem desconsiderar a ordem que se desvela por
detrás da malha normativa caótica. Não basta coerência formal para garantir o
discurso de aparente certeza e determinismo.
Impõe-se, por consequência, uma releitura do valor segurança jurídica à
luz do novo paradigma que irrompe a pós-modernidade emergente, totalmente
permeada pela incerteza e pelo indeterminismo, mas que ainda assim confere um
padrão não- determinístico, assim considerado por admitir previsibilidade no sistema
em decorrência de seus atratores normativos, imantados na axiologia constitucional.
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O intérprete faz uma escolha dentre as tantas possíveis no processo
hermenêutico, assumindo o desafio da busca pela “melhor solução” ao caso
concreto, aquela que melhor atenda, na teia axiológica, a “vontade constitucional”.
Assim, por meio da Teoria do Caos aplicada ao Direito, possibilita-se a
compreensão científica desse novo horizonte de relações globais, plurais e
complexas, em que os sujeitos abraçam a incerteza do amanhã, aceitando a
multiplicidade de fatores que envolvem a realidade fática e normativa. Desenhando
novas possibilidades de escolhas, dando vivacidade ao fenômeno jurídico, com
outra racionalidade e grau de previsibilidade.
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