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RESUMO OUSE – DPE/SP 2019
LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO – RONALD DWORKIN

I. APRESENTAÇÃO

Qual a obra? O presente resumo foi elaborado tendo por base a 1ª edição brasileira, 
publicada pela Martins Fontes em 2002, da obra Taking Rights Seriously, de Ronald Dworkin. A 
tradução de Nelson Boeira se baseia em publicação em inglês, datada de 1975. 

Qual a sua relevância? Ronald Dworkin foi um dos mais conceituados filósofos do 
Direito no mundo anglo-saxão. No âmbito acadêmico, Dworkin foi aprendiz de Orman Quine, 
na universidade de Harvard, e de John Austin, na Universidade de Oxford. Sua formação se 
deu em Filosofia e Direito. Em relação a sua carreira jurídica extra acadêmica, Dworkin foi 
escrivão do notório juiz e pensador Billings Learned Hand – fervoroso defensor de ideais de 
autocontenção judicial (judicial restraint) - além de advogado associado da Sullivan & Cromwell, 
firma que atuava em Wall Street. Em seu obituário publicado pelo The Guardian em 2013, escrito 
por Godfrey Hodgson, sua obra Levando os Direitos a Sério é considerada como sua principal 
contribuição à filosofia do Direito.

Em termos gerais, Dworkin busca uma terceira via conceitual para a teoria do Direito, 
a qual na década de 1970, enfrentava uma crise, fundamentalmente, entre duas concepções 
antagônicas: de um lado, a perspectiva positivista de H. L. A. Hart; de outro, a possibilidade de 
uma “teoria da justiça”, e sua aplicação ao Direito, apresentada pelo filósofo John Rawls. É a 
partir deste contexto que Dworkin fornecerá uma contribuição inestimável a uma nova corrente 
de pensamento jurídico da contemporaneidade, que virá a disputar espaço com as já conhecidas 
concepções do Direito natural e do positivismo jurídico: o interpretativismo jurídico (Atenção: 
não confundir com o interpretativismo constitucional, na seara da jurisdição constitucional!). 

Nos EUA, o pensamento de Dworkin é celebrado principalmente pelas correntes 
jurisprudenciais mais liberais, vez que o filósofo era um ardente defensor das políticas do 
New Deal e tinha por Franklin Delano Roosevelt verdadeira estima e admiração. No Brasil, 
principalmente a partir do final da década de 1980, Dworkin vem sendo recepcionado como 
um dos principais expoentes de crítica ao pensamento juspositivista, ainda predominante. Sua 
perspectiva do Direito enquanto conceito interpretativo é a base de sustentação do ativismo 
judiciário, bem como um ponto de apoio importante para a tomada de posições contra 
hegemônicas no âmbito judiciário. Em razão disto, compreende-se a importância de sua 
obra e sua relevância para a atuação do Defensor Público, agente político de transformação 
social, que se vê cotidianamente desafiado a postular em favor de demandas e de populações 
historicamente excluídas dos espaços institucionais representativos.

Retrospecto da instituição e metodologia do resumo: independentemente de 
disposições de editais anteriores, esta é a primeira vez que a obra pode ser efetivamente 
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cobrada em prova da instituição. Desde que a prova para ingresso no cargo de Defensor 
Público do Estado de São Paulo contempla conteúdo referente à filosofia do Direito, não houve 
questionamentos específicos sobre a obra de Dworkin, razão pela qual o aluno pode esperar 
inovações por parte da banca. Deste modo, recomenda-se atenção especial ao conteúdo do 
resumo e – caso possível – a consulta à obra original para aprofundamento a respeito de temas 
eventualmente não abarcados por este material. 

Assim sendo, elaboramos um quadro referencial entre os pontos do Edital e a obra 
de Dworkin:

ÍNDICE DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DO EDITAL
COM A OBRA DE RONALD DWORKIN

I. APRESENTAÇÃO ..............................................................................................
...

II. REGRAS, PRINCÍPIOS E CRÍTICA AO POSITIVISMO JURÍDICO (Pontos do 
Edital DPE/SP – 2019: 2.1 A crítica de Ronald Dworkin ao positivismo jurídico. 
2.2 A distinção entre regras e princípios. 2.3 Princípios e o conceito de direito. 
2.4 O poder discricionário. 2.5 A regra de reconhecimento. 2.6 As regras 
sociais e o direito. 2.7 Regra de reconhecimento e “apoio institucional”). 

III. CASOS DIFÍCEIS (Pontos do Edital DPE/SP – 2019: 2.8 O direito e o papel 
dos juízes. 2.9 Casos difíceis 2.9. A tese dos direitos. 2.9.2 Direitos e objetivos. 
2.9.3 Direitos institucionais. 2.9.4 Direitos jurídicos. 2.9.5 A teoria do direito 
de Hércules. 2.10 A justiça e os direitos: discussão da posição original de 
John Rawls.) 

IV. LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO (Pontos do Edital DPE/SP – 2019: 2.11 
Direitos do cidadão 2.12.Os direitos e o direito de infringir a lei. 2.13 Direitos 
controversos. 2.14 Desobediência civil. 2.15 A discriminação compensatória. 
2.16 Liberdade e moralismo. 2.17 Liberdade e liberalismo. 2.18 Direito e 
liberdade).

O presente resumo foca especificamente nos pontos do Edital para o VIII Concurso 
Público para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo. Assim, buscou-se 
extrair as principais ideias e conclusões a respeito de cada ponto, visto que também se busca 
prezar pela praticidade do material. 

Observações finais. Apesar da incondicional garantia de qualidade e aprofundamento 
do material, deve-se sempre sublinhar que o presente resumo tem uma finalidade essencialmente 
didático-pedagógica e não se pretende exaurir os temas trazidos no original. Assim, caso o 
aluno se interesse pela obra e deseje aprofundar seu conhecimento em relação a determinado 
tópico, estimula-se que consulte e estude diretamente a obra original.  
II. REGRAS, PRINCÍPIOS E CRÍTICA AO POSITIVISMO JURÍDICO (Pontos do Edital DPE/SP – 2019: 
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2.1 A crítica de Ronald Dworkin ao positivismo jurídico. 2.2 A distinção entre regras e princípios. 
2.3 Princípios e o conceito de direito. 2.4 O poder discricionário. 2.5 A regra de reconhecimento. 
2.6 As regras sociais e o direito. 2.7 Regra de reconhecimento e “apoio institucional”. 2.8 O direito 
e o papel dos juízes. 2.9 Casos difíceis).

2.1 A crítica de Ronald Dworkin ao positivismo jurídico. 

Antes de compreender a crítica, é necessário o conhecimento acerca de como Dworkin 
conceitua e delimita o fenômeno daquilo a que se refere por “positivismo jurídico”. Para Dworkin, 
este pode ser caracterizado por dois aspectos centrais: 

1. Formalismo ou “Teste de pedigree”: para o juspositivismo, é 
característico de um sistema jurídico que um teste mais ou menos 
mecânico forneça as condições necessárias e suficientes para a verdade 
das proposições dobre o que o direito é (teste de pedigree), distintas que 
são das proposições sobre o que o direito deve ser (teste de conteúdo). 

PARA COMPREENDER MELHOR

Um exemplo de teste de pedigree ao qual Dworkin fará incontáveis referências é 
o processo de reconhecimento de uma norma enquanto jurídica a partir da chamada “regra 
de reconhecimento”, do pensamento do Hart. A regra de reconhecimento será estudada em 
momento oportuno. Uma outra formulado teste de pedigree, mencionada por Dworkin, é 
aquela de John Austin, e se baseia basicamente em perquirir qual foi o comando original do 
soberano. Ainda, para uma outra forma de visualizar a que tipo de “teste” Dworkin se refere, 
basta lembrar como Kelsen estabelece os sistemas estático e dinâmico de Direito.  Embora 
não seja tecnicamente correto dizer que a regra de reconhecimento e a norma fundamental 
de Kelsen sejam idênticas (não são!), ambas aparecem a um juízo interpretativista crítico com 
uma função bem similar no que diz respeito ao teste de pedigree. 

2. Empirismo, ou historicismo: A verdade de uma proposição de 
direito, quando é verdadeira, consiste em fatos históricos comuns sobre 
comportamentos individuais ou sociais, incluindo talvez fatos referentes a 
crenças e atitudes, mas não em fatos metafisicamente suspeitos; noutros 
termos: as condições de verdade das proposições de direito só incluem 
condições históricas (p. 533)
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APROFUNDAMENTO

Perceba que a versão mais robusta do positivismo em face da qual Dworkin 
apresenta críticas é justamente o positivismo jurídico de H. L. A. Hart. Para essa abordagem 
juspositivista, é possível reconhecer fundamento de validade jurídica a uma regra desde que 
essa se apoie, por exemplo, na crença socialmente difundida e compartilhada por membros 
de determinada comunidade de que, por exemplo, tal espécie de contrato é “injusta”. Isso 
desde que o determinante, em uma eventual anulação judicial de tal espécie de contrato, não 
seja o fato da injustiça (“fato moral”), mas sim o fato da crença, enquanto prática social aceita. 

O próprio Direito brasileiro reconhece um âmbito de validade jurídica ao que 
denomina por “usos e costumes do lugar”, ainda que de modo subsidiário, em diversas normas 
de Direito privado. Exemplos notórios: arbitramento da retribuição no contrato de prestação 
de serviços (art. 596, CC 2002); prazo para denúncia e resolução do referido contrato (art. 599, 
CC 2002); prazos de garantia de vícios ocultos em venda de animais, na ausência de lei especial 
(art. 445, parágrafo segundo, CC 2002). Uma abordagem juspositivista hartiana do tema já 
poderia considerar desde logo essa condição de validade da regra jurídica, simplesmente, 
pelo teor social/histórico/empírico e não pelo simples fato de estar “escrito em um estatuto 
jurídico”. A positividade do Direito não se confunde, tão somente, com a vigência e “validade” 
de determinado estatuto que porventura contenha uma proposição formulada com estrutura 
normativa. 

Esses aspectos delineados por Dworkin fundamentam uma concepção juspositivista 
da função do Direito. Para Dworkin, essa “função” do direito justpositivista poderia ser assim 
enunciada: O Direito proporcionaria um conjunto estabelecido, público e confiável de padrões 
de conduta privada e funcional, padrões cuja força não poder ser questionada pela percepção 
individual de algum funcionário (juiz) sobre política ou moralidade. Contudo, nenhum 
conjunto de regras públicas pode ser completo ou completamente preciso. “Nestas situações 
exclusivamente, o juiz deve fazer uso de seu poder discricionário”. (p. 532)

A discordância de Dworkin em relação ao positivismo jurídico não possui mero cunho 
teórico. Fundamentalmente, Dworkin se opõe em seus pressupostos básicos de pensamento, 
à função de Direito positivista acima descrita. Assim, já se adianta o conceito de Direito para 
Dworkin em sua expressão funcional, ou social:
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O Direito como uma questão de princípio:

“No sistema atual, aspiramos que uma decisão judicial seja uma questão de princípio.  Isto 
não pode ser completamente realizado, pois todos nós achamos que os juízes, às vezes, 
e talvez com frequência, apresentam argumentos de princípio equivocados. Mas saímos 
ganhando mesmo com a tentativa. Os cidadãos são encorajados a supor que todos têm 
direitos e deveres perante os outros cidadãos e perante o governo, mesmo que tais direitos e 
deveres não estejam claramente estabelecidos. Por conseguinte, são encorajados a elaborar 
e testar hipóteses sobre o que são tais direitos, a se relacionar e a exigir que sejam tratados 
pelo Estado, segundo o pressuposto benefício e unificador de que a justiça é sempre 
importante para suas reivindicações mesmo quando não esteja claro o que a justiça requer. 
Os tribunais participam desses processos dando, às vezes, a oportunidade de se discutirem 
tais questões controversas que envolvem a justiça, oferecendo uma liderança cujo poder é, 
de direito, qualificado pela força do argumento que pode impor”. (p. 518)

APROFUNDAMENTO

O conceito de direito apresentado acima bem com a reflexão acerca da função 
do Direito aproxima-se de uma noção prática de Direito que é trabalhada por Dworkin em 
outros momentos de sua obra. Trata-se da noção dos direitos como “trunfos” (trumps), vez 
que a alegação de um direito que deve ser atendido ou respeitado tem, muitas vezes, um 
papel de “trunfo” argumentativo, ou seja, um argumento de maior peso, que poderia superar 
eventuais contra-argumentos de naturezas distintas. 

Por exemplo, uma coisa é alegar a possibilidade do casamento de pessoas do 
mesmo sexo como uma questão de justiça e equidade, além de outras eventuais razões. 
Poder-se-ia ventilar, a título de ilustração, argumentos favoráveis de ordem econômica. Essas 
razões são valiosas em um debate, mas o argumento de que o casamento dessas pessoas 
é um direito tende a prevalecer (pelo menos, em sociedades liberais democráticas). Desse 
modo, não reconhecido o direito à referida espécie de casamento, meras razões de ordem 
econômica tendem a não ser suficientes para superar a proibição. Isso muda quando se 
reconhece o direito; neste caso, a situação inversa se apresenta: razões de ordem econômica 
tendem a não ser suficientes para fundamentar uma oposição ao direito ao casamento. 

A discussão acerca dos direitos como trunfos se torna mais densa quando se 
reconhece a possibilidade de que certos direitos sejam trunfos em face de outros direitos, ou 
mesmo se existiria um “Ás dos Direitos” (ace of rights), capaz de superar a todos os outros. A 
maioria dos casos envolvendo colisão de direitos fundamentais leva a esse tipo de discussão. 
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2.2 A distinção entre regras e princípios. 2.3 Princípios e o conceito de direito.

Um aspecto importante do pensamento de Dworkin é sua ênfase nos princípios 
jurídicos enquanto fatores fundamentais na construção e reconhecimento de direitos jurídicos. 
Vulgarmente, costuma-se reduzir o pensamento de Dworkin, no que se refere à descrição do 
sistema jurídico, como um dualismo que distingue entre duas espécies de “normas”: as regras e 
os princípios. Antes de tratar do tema com a seriedade e o rigor necessários, é importante chamar 
atenção ao que escreve o próprio Dworkin ao rebater as críticas que lhe foram apresentadas ao 
longo de sua carreira:

ATENÇÃO

“Ao rejeitar a ideia de que o direito é um sistema de regras, não foi intenção substituí-la 
pela teoria de que o direito é um sistema de regras e princípios. Não existe nada como "o 
direito" como um conjunto distinto de proposições, cada uma com sua própria forma ca-
nônica. As pessoas têm direitos jurídicos e os princípios de moralidade política figuram [...] 
ao se decidir que direitos jurídicos elas têm." (p. 527, grifo nosso)

Assim, primeiramente, é importante compreender como as regras são descritas 
no âmbito positivista analisado e criticado por Dworkin. Como já se teve a oportunidade de 
sublinhar, o diálogo mais evidente e direto do autor com a tradição positivista se dá a partir da 
crítica a Hart. Por isso é necessária uma breve descrição do sistema de regras em Hart, já que 
opera de modo particularmente distinto em relação a Austin, bem como em relação à noção de 
norma em Kelsen.

Inicialmente, Hart admite a regra como sendo um comando obrigatório, de forma 
parecida a Austin e Kelsen. Há, no entanto, duas espécies distintas de regras em Hart

a. Regras primárias: Descrevem padrões de comportamento obrigatórios; 
estabelecem obrigações e deveres. 

b. Regras secundárias: Não apresentam obrigações diretas, mas descre-
vem formas e procedimentos a partir dos quais novas regras primárias po-
dem ser criadas. 
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NÃO CONFUNDA!

Infelizmente, a profusão de ideias e pensamentos distintos cria divergências 
terminológicas que dificultam bastante a vida do estudante. Uma dessas divergências 
terminológicas que sublinhamos aqui, entre Hart e Kelsen, diz respeito à diferença entre 
regras primárias e secundárias (Hart) e normas primárias e secundárias (Kelsen). Não 
confunda as terminologias!

Para Kelsen, normas primárias são as mais gerais, normalmente contidas em 
estatutos ou na Constituição, e servem de parâmetro para, ou são complementadas por, 
normas secundárias, estas, sim, que efetivamente definem obrigações concretas (ex.: as 
cláusulas de um contrato). 

Para Hart, como já se notou, as regras primárias que definem obrigações ou 
padrões de conduta, enquanto que as regras secundárias são “regras sobre regras”. 

Uma regra secundária especialmente importante para Hart é a chamada “regra de 
reconhecimento”, sobre a qual se tratará em momento mais oportuno. 

 
Adicionalmente, um fator de destaque no pensamento positivista de Hart é a forma 

como este pensador busca fundamentar a validade da obrigatoriedade da regra. Para Hart isso 
se dá de duas maneiras:

a. Aceitação: a regra é obrigatória porque sua obrigatoriedade é 
socialmente aceita pela comunidade. Note: não é a mera aceitação da 
regra, mas do fato de ser algo obrigatório.
 
b. Instituição válida conforme estabelece uma regra secundária: a outra 
forma de se avaliar a validade da obrigatoriedade de uma regra é o fato 
de ela ter sido estipulada em conformidade com outra regra válida, sendo 
esta uma regra secundária. 

Segundo Dworkin, o positivismo é um modelo de e para um sistema de regras. Sua 
noção central relativa a um único teste fundamental para o direito força a ignorar os papéis 
importantes desempenhados por outros padrões de raciocínio.

 
Desse modo, introduzindo não apenas uma noção particular de “princípio”, 

Dworkin afirma que tão relevante quanto as regras para a noção do que são “direitos” é a 
análise relacionada à forma como chegam os juízes, advogados, promotores, dentre outros, à 
constatação desses direitos por outras vias, que não um mero “teste de pedigree” aplicado.
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PARA FIXAR

“Quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de direitos e obrigações jurídicos, 
particularmente naqueles casos difíceis nos quais nossos problemas com esses conceitos 
parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas 
operam diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões”. (p. 36) 

NÃO CONFUNDA!

Mais uma vez, o aspecto terminológico sobressai. Uma advertência feita pelo 
próprio Dworkin é a de que há dois significados da palavra “princípio” em seu texto. Um mais 
amplo refere-se, de modo geral e indistinto, a todos os “padrões” a partir os quais pensamos 
a existência de direitos, que não sejam as regras. Esse emprego genérico do termo é o mais 
comum, e é o que ocorre quando distinguimos simplesmente “regras” de “princípios” em 
Dworkin. 

Há, no entanto, uma distinção entre “princípios” e “políticas”; quando essa 
distinção ocorre, o termo princípio é empregado com um significado mais específico. Neste 
contexto, “princípio” indica um padrão que deve ser observado por exigência de equidade 
ou moralidade. “Política”, por outro lado, indica padrões referentes a objetivos a serem 
alcançados, em geral, envolvendo melhorias à comunidade no aspecto econômico, político 
ou social.

As regras são aplicadas ao modo de um tudo ou nada (all or nothing). Uma vez ocorrida 
a hipótese de incidência de uma regra, esta é válida o que afasta a aplicação de qualquer outra. 
Logo: no caso de colisão entre essas regras, uma delas, apenas, deve ser considerada válida. 
Já os princípios não determinam uma decisão de forma absoluta, mas contêm fundamentos 
que ..devem ser conjugados com outros fundamentos decorrentes de outros princípios. Estes 
possuem uma dimensão de peso (dimension of weight), de modo que na colisão, um pode se 
sobrepor ao outro sem ocasionar uma perda de validade.

Um ponto fundamental acerca da noção normativa de princípio é que não se trata de 
um padrão única e exclusivamente moral, a ponto de prescindir da legislação ou dos precedentes. 
Dworkin menciona que os princípios não costumam são alegados de modo descontextualizado 
ou de modo arbitrário, mas sim com apoio em alguma legislação, em uma decisão, em algum 
ou alguns precedente(s) ou na própria Constituição. Dizer que possuem um fundo moral não é 
o mesmo de dizer que são razões única e exclusivamente morais. 

Por fim, mesmo que se busque a estruturação dos princípios, formalmente, de modo 
análogo a uma regra (isto é, formular um princípio como se fosse uma regra), as premissas 
expressas não permitirão derivar uma conclusão imediata.
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2.4 O poder discricionário.

Como já examinado, o poder discricionário dos juízes, no positivismo, condiciona-se 
às “lacunas” da lei. O juiz deve fazer uso do poder discricionário e estabelecer jurisprudência 
simplesmente porque o Direito se cala. Como se irá desenvolver ao longo deste material, a 
compreensão de Dworkin difere da apresentada. 

O poder discricionário, assim, é um recurso eminentemente positivista para refutar 
um modelo de direito outro que não aquele composto exclusivamente por regras. Ausente a 
regra, o juiz exerce a discricionariedade. Essa espécie de discricionariedade é também conhecida 
como discricionariedade forte.

Dworkin contesta seriamente esta tese. Na realidade, a ideia por trás de fundamentar 
uma tese de discricionariedade se trata apenas de uma tentativa de se afastar da constatação 
dworkiniana da existência dos princípios, e do fato de que, nos casos difíceis, o emprego dos 
princípios como padrões para a definição das decisões jurídicas é o que costumeiramente 
ocorre na prática. 

2.5 A regra de reconhecimento. 2.6 As regras sociais e o direito. 2.7 Regra de reconhecimento 
e “apoio institucional”.

Em termos breves, a regra de reconhecimento de Hart não é uma regra que 
simplesmente impõe obrigações, mas é uma regra secundária que estipula os traços exteriores 
cuja ausência ou presença será decisiva na identificação de outras regras como jurídicas. O 
que distingue a regra de reconhecimento das demais regras secundárias (abordadas acima) é 
justamente o fato de, no sistema positivista de Hart, a regra de reconhecimento atuar como a 
pedra de toque de seu “teste de pedigree”. 

Toda regra jurídica, em uma determinada sociedade, pode ter sua validade traçada 
a partir de sua adequação ao que estabelece a regra de reconhecimento. Esta regra pode ser 
algo simples como “é válido tudo o que o rei ordenar”, bem como mais complexa, como uma 
Constituição moderna. Para Hart, a aceitação da regra de reconhecimento marca a passagem 
de uma sociedade “pré-jurídica” para uma sociedade de Direito.

III. CASOS DIFÍCEIS (Pontos do Edital DPE/SP – 2019: 2.8 O direito e o papel dos juízes. 2.9 Casos 
difíceis 2.9.1. A tese dos direitos. 2.9.2 Direitos e objetivos. 2.9.3 Direitos institucionais. 2.9.4 
Direitos jurídicos. 2.9.5 A teoria do direito de Hércules. 2.10 A justiça e os direitos: discussão da 
posição original de John Rawls.).
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2.8 O direito e o papel dos juízes. 2.9 Casos difíceis

De modo conciso, os chamados “casos difíceis” são aqueles em que não há nem lei, nem 
precedente conclusivo e claro a respeito da solução jurídica a ser adotada. No âmbito de análise 
positivista, segundo Dworkin fazendo referência a Hart, os casos difíceis são reconhecidamente 
aqueles que atestam uma “textura aberta” das regras jurídicas. Nesses casos, o juiz é autorizado 
a utilizar de seu poder discricionário, conforme já explanado. 

Dworkin, por outro lado, seguindo a linha crítica já introduzida, reitera que os casos 
difíceis são exemplos mais evidentes do papel que os “princípios” (em termos gerais) exercem 
no raciocínio judicial no momento de elaboração de uma decisão. Em especial nos casos 
difíceis, Dworkin ainda especifica que as decisões tendem a ser caracteristicamente geradas 
por princípios, e não por políticas. Essa constatação é o núcleo da tese de direitos de Dworkin. 
As razões para esta conclusão serão expostas a seguir.  

2.9.2 Direitos e objetivos.

Na tomada de decisões políticas, o que, para Dworkin, inclui as próprias decisões 
judiciais, há duas espécies principais de argumentos que costumam ser levantadas. São os 
argumentos de princípio e os argumentos de política. 

Por argumentos de princípio, Dworkin compreende aqueles destinados a estabelecer 
um direito. Quanto aos argumentos de política, são destinados a estabelecer um objetivo 
coletivo. Assim, os princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas (policy) são 
proposições que descrevem objetivos, ou metas. 

2.9.3 Direitos institucionais. 2.9.4 Direitos jurídicos. 

Para Dworkin, a tese dos direitos estipula que os juízes decidem os casos difíceis por 
meio da confirmação ou negação dos direitos concretos. Mas os direitos concretos nos quais os 
juízes se apoiam devem ter duas características. Devem ser institucionais e não preferenciais, e 
dentro dos direitos institucionais, devem ser direitos jurídicos.

Dworkin utiliza-se do termo direitos jurídicos porque, em seu vocabulário, há 
também a noção de direitos morais (por exemplo, que não estariam imediatamente dispostos 
na legislação, ou nos precedentes). A noção de direito moral (moral right) precede a discussão 
acerca de direitos jurídicos (legal rights). 

2.9.5 A teoria do direito de Hércules. 

O juiz Hércules de Dworkin é um experimento de reflexão que envolve a idealização 
de um juiz capaz de, ao cabo, chegar a resposta correta em todo e qualquer dilema moral. 
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Trata-se de um recurso de raciocínio a partir do qual Dworkin busca fundamentar sua tese dos 
direitos, isto é, a de que as decisões judiciais, em especial nos casos difíceis, antes são definidas 
por princípios do que por políticas. 

Chama-se Hércules porque este juiz “deve construir um esquema de princípios 
abstratos e concretos que forneça uma justificação coerente a todos os precedentes do direito 
costumeiro e, na medida em que estes devem ser justificados por princípios, também um 
esquema que justifique as disposições constitucionais e legislativas” (p. 182)

Interpretação da lei. As suposições feitas pelos juízes sobre a intenção das leis são 
suposições sobre os direitos políticos. Isso porque essa interpretação depende da disponibilidade 
de uma forma verbal canônica, por mais vaga ou imprecisa que seja, que possa colocar limites 
às decisões políticas que, como se atribui, tenham sido tomadas pela lei.  

O juiz Hércules não “complementa” a lei – note o rechaço à tese da discricionariedade. 
Na realidade, sempre ao aplicá-la, Hércules está contestando o conteúdo da lei no momento em 
que se permite refletir a respeito de suas circunstâncias. Há uma teoria política por trás do ato 
de decidir. Contudo, não se deve dizer, que a lei escrita não possuiria um papel relevante nesse 
processo de decisão. A lei efetivamente circunstancia um âmbito de interpretação adequado 
o suficiente para os fins políticos almejados pelo parlamento (Dworkin se refere a uma forma 
canônica de proposições), mas também amplo o suficiente para permitir, de fato, sua aplicação 
concreta a casos diversos e particulares. 

Interpretação do precedente. Este difere da lei, pois não se pode dizer que as regras ou 
princípios que derivem dos precedentes podem ser formuladas de “uma forma canônica”, como 
sói ocorrer com as proposições estatutárias. Isso porque Dworkin reconhece uma dificuldade 
persistente, no âmbito da interpretação jurisprudencial, referente, por exemplo, a extração e 
delimitação da ratio decidendi (tese) dos casos analisados, apontando que uma teoria séria dos 
precedentes não poderia ignorar a controvérsia perene na construção das regras e princípios a 
partir de precedentes; antes, deve considerá-la em seu bojo.

Assim, diferentemente de uma lei que estabelece um âmbito normativo já mais ou 
menos delimitado, o que ocorre em relação aos precedentes é o que Dworkin chama de força 
gravitacional. Dworkin verifica que, na prática, as decisões costumam se agregar em torno de 
um conjunto de outras decisões. Qual a razão última dessa atração? Não pode ser nada inerente 
ao precedente (isto é, relativo às fórmulas e termos empregados dentre outros), mas sim uma 
questão de justiça, a saber, a ideia de equidade. 

O que está “na cabeça” dos juízes quando julgam conforme precedentes, na realidade, 
pode ser sintetizado ao nível do seguinte problema: “dada a conclusão neste caso, ante as 
circunstâncias descritas, seria justo entender diferentemente nestas outras circunstâncias?”. 
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APROFUNDAMENTO

O detalhe é compreender que os juízes, ordinariamente, não enunciam seu 
raciocínio desta forma. Dworkin é ciente disso, e evidencia:

"Quando bons juízes tentam explicar, em termos gerais, de que modo trabalham, 
procuram figuras de linguagem que descrevem as restrições que experimentam, 
mesmo quando supõem estar criando direito novo, restrições essas que não 
seriam apropriadas se fossem legisladores. Eles dizem, por exemplo, que 
encontram novas regras imanentes no direito como um todo, ou que aplicam 
uma lógica interna do direito através de algum método que pertence mais à 
filosofia do que à política, ou que eles são os agentes através dos quais o direito 
se purifica, ou que o direito tem vida própria, mesmo quando esta pertence mais 
à experiência que à lógica". (p. 176)

Dworkin busca explicitar que, o que efetivamente ocorre, é a aplicação de um princípio 
de equidade. Assim, a força gravitacional dos precedentes ocorre em função de argumentos de 
princípio, isto é, relativos a direitos, e não a metas políticas. Em suma, a teoria de Direito ao qual 
chega o juiz Hércules é aquela que se alinha uma pergunta fundamental: “qual o conjunto de 
princípios que melhor justifica os precedentes?”. Ao cabo, essa teoria deverá se expandir para 
envolver todo o ordenamento jurídico.  

2.10 A justiça e os direitos: discussão da posição original de John Rawls. 

Uma teoria do Direito que busque na moralidade um ponto axial não poderia deixar 
de abordar a filosofia política de John Rawls. Trata-se de uma filosofia apelidada de “liberal 
igualitária” e se funda, de modo bem genérico, em dois princípios básicos de justiça: o princípio 
da liberdade e o princípio da igualdade. 

O que distingue a filosofia liberal de Rawls do contratualismo iluminista são diversos 
fatores. Um dos mais importante, dentre eles, é o fato de Rawls desde logo admitir o caráter 
meramente hipotético de qualquer acordo prévio que os indivíduos racionais sejam levados 
a formular. Outrossim, Rawls objetiva demonstrar que, a partir de um acordo hipotético e 
estritamente racional, os princípios da liberdade e da igualdade prevaleceriam. 

Para tanto, recorre o filósofo americano ao conceito de posição original. Na posição 
original, homens e mulheres de diferentes credos, cores, raças e interesses específicos seriam 
instados a formular um acordo para definir seus direitos. O detalhe da posição original é que, 
neste momento, estes indivíduos seriam envolvidos pelo “véu da ignorância”, um recurso 
que eliminaria de vista, para todos os participantes, todas as contingências, interesses e 
especificidades individuais. Assim, por exemplo, um indivíduo que se encontrasse na posição 
original hesitaria ao votar a favor ou contra uma proposta que favorecesse pessoas brancas em 
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detrimento de pessoas negras, pois, naquele momento, nem seria possível a esse indivíduo 
saber que possuiria algum interesse nesse princípio específico, como também não saberia, 
em termos concretos, se ele próprio seria uma pessoa branca ou negra, e de que modo aquele 
acordo poderia repercutir em sua vida no futuro.

Para Rawls, um acordo hipotético nessas condições levaria aos princípios da 
liberdade e da igualdade, na forma como o filósofo os define. Há muitas particularidades na 
filosofia de Rawls, e Dworkin faz uma leitura aprofundada da obra em seu Levando os Direitos 
a Sério. Algumas reflexões de Dworkin a respeitos da posição original de Rawls sobressaem, e 
estas que serão efetivamente explanadas a seguir. 

 
Dworkin caracteriza a filosofia da justiça como equidade de Rawls como baseada 

no pressuposto de um direito natural de todos os homens e as mulheres à igualdade de 
consideração e respeito, um direito que possuem não em virtude de seu nascimento, seus 
méritos, suas características ou excelências, mas simplesmente enquanto seres humanos 
capazes de elaborar projetos e fazer justiça. Isso não quer dizer que Dworkin concorde com 
uma crítica “vulgar”, segundo o jurista, de que Rawls apenas “idealiza o status quo da sociedade 
americana”. Para Dworkin há uma diferença entre os pressupostos de um liberalismo clássico, 
na forma como proposto por Locke ou Kant, e o liberalismo igualitário de Rawls. Enquanto os 
primeiros elencaram alguns direitos naturais como os centrais em seus sistemas (exemplo: 
vida, liberdade e propriedade), Rawls afirma que os seres humanos têm direito específico ao 
igual respeito e igual consideração pelo projeto das instituições políticas. Dworkin afirma que 
este é o mais “longe” que um conceito de igualdade poderia ir, ou seja, o pensador refuta a 
possibilidade de um conceito “mais radical” de igualdade. 

Sua conclusão a respeito da posição original de Rawls pode ser encontrada no trecho 
destacado da obra:

ATENÇÃO

“Devemos tratar o argumento da posição original [como] um recurso para chamar 
a atenção para algum argumento independente em favor da equidade dos dois 
princípios - um argumento que não se fundamenta na falsa premissa de que um 
contrato hipotético tem alguma tênue força vinculadora. De que outro argumento 
dispomos? Poderíamos dizer que a posição original mostra que os dois princípios 
atendem aos interesses de todos os membros de qualquer comunidade política 
e que, por essa razão, é justo que se governe de acordo com elas. É verdade que, 
se se pudesse mostrar que os dois princípios favorecem o interesse de cada um, 
seria um sólido argumento em defesa da equidade, mas fica difícil perceber como 
a posição original pode ser utilizada para mostrá-lo. ". (p. 239)
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IV. LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO (Pontos do Edital DPE/SP – 2019: 2.11 Direitos do cidadão 
2.12.Os direitos e o direito de infringir a lei. 2.13 Direitos controversos. 2.14 Desobediência civil. 
2.15 A discriminação compensatória. 2.16 Liberdade e moralismo. 2.17 Liberdade e liberalismo. 
2.18 Direito e liberdade).

2.11 Direitos do cidadão 

Forte na ideia que distingue direitos jurídicos de direitos morais, o processo de 
se levarem os direitos a sério principia a partir da noção de que o debate acerca dos direitos 
particulares dos cidadãos não se deve reduzir a quais direitos jurídicos são reconhecidos ou 
aplicados pelo governo (compreendendo aqui tanto o Executivo quanto o Judiciário). Dworkin 
afirma que uma solução vulgar que é dada ao problema dos direitos morais, no âmbito da 
institucionalidade, seria o fato de que a Suprema Corte (no caso do Brasil, o Supremo Tribunal 
Federal) poderia declarar nulas leis que conflitassem com a carta de direitos fundamentais 
contida na Constituição. A partir do processo de controle de constitucionalidade das leis e dos 
atos do Poder Público, tanto direitos morais como os direitos individuais restariam protegidos. 

Dworkin é crítico dessa premissa. Isso porque a “Constituição funde problemas 
jurídicos e morais”. Não há uma clareza se a Constituição realmente reconhece de modo taxativo 
todos os direitos morais dos cidadãos, ou se os cidadãos teriam o dever de obedecer a uma lei 
mesmo quando seus direitos morais são infringidos. 

ADVERTÊNCIA HISTÓRICA!

 Sempre é importante ter em mente que Dworkin está escrevendo seu livro a 
partir de sua formação filosófica e política no bojo dos anos 1970, em um período marcado 
por lutas pelos direitos civis de pessoas negras, de mulheres1 e de outras minorias no cenário 
político americano. Ademais, a Constituição dos Estados Unidos é bem mais enxuta e vaga, 
em termos de direitos fundamentais, que por exemplo a Constituição Federal brasileira de 
1988. 

Assim, enquanto seria muito simples defender, no Brasil, uma ampla gama 
de direitos que consideramos direitos jurídicos, pois a própria Constituição deles trata 
expressamente (ex.: isso vai desde direitos mais abstratos como “devido processo legal” – art. 
5º, LIV - a direitos concretos muito específicos, como o “direito de integração social de crianças 
e adolescentes com deficiência” – art. 227, parágrafo primeiro, II), o mesmo não pode ser dito 
tendo por parâmetro a Constituição estadunidense. 

1

Dworkin admite que, inevitavelmente, alguma instância do “governo” (leia-se, do 
Estado) terá a “última palavra” acerca de que leis serão efetivamente implementadas. Isso 

1  O famoso caso Roe v. Wade, no qual a Suprema Corte americana reconheceu a inconstitucionalidade da proibição 
ao aborto, é do ano de 1973. Portanto, imediatamente anterior à publicação original de Taking Rights Seriously. 
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não quer dizer que qualquer decisão do Estado, nesse sentido, estaria imune a críticas. Como 
Dworkin expressa: “Quando os homens discordam sobre os direitos morais, nenhuma das 
partes tem como provar seu ponto de vista e alguma decisão deve prevalecer, se não quisermos 
que a anarquia se instale. Mas esse exmplo de sabedoria ortodoxa deve ser o início, e não o fim, 
de uma filosofia da legislação e da aplicação das leis. Se não podemos exigir que o governo 
chegue a respostas corretas sobre os direitos de seus cidadãos, podemos ao menos exigir que o 
tente. Podemos exigir que leve os direitos a sério, que siga uma teoria coerente sobre a natureza 
desses direitos, e que aja de maneira consistente com suas próprias convicções”. (p. 286)

2.12.Os direitos e o direito de infringir a lei. 2.13 Direitos controversos. 

A premissa que decorre como uma conclusão, em verdade, do tópico anterior, é a de 
que a lei, enquanto espécie de decisão política, não deterá de modo absoluto e inevitavelmente 
um conteúdo tal que não seria passível de oposição, em especial, com fundamento em um 
direito contra o Estado. Nesse ponto, é importante chamar atenção ao que Dworkin entende 
como esse direito. Deve-se ter em mente que a filosofia jurídica e política de Dworkin está 
assentada em uma base liberal democrática; isso porque parte do pressuposto de que o cidadão 
(americano) possui direitos contra o Estado; ou seja, há um núcleo intangível – reconhecido 
pela Constituição política deste Estado – de direitos individuais. Esses direitos morais podem 
passar a ser reconhecidos como direitos jurídicos na medida em que constem do catálogo 
constitucional, mas isso não muda a natureza do direito. 

 
Assim, quando Dworkin frisa que determinado cidadão possui um direito, isso quer 

dizer que eventuais interferências ou restrições a esse direito, por parte do Estado, não podem 
estar simplesmente fundamentadas em um pressuposto utilitarista – de que a limitação ao 
exercício desse direito constituiria um aumento na felicidade e bem-estar gerais que supere 
o incômodo ao indivíduo. Isso porque já é da própria fundação teórica do Estado liberal que 
este apenas aja nesse sentido político, isto é, quando o resultado de sua atividade beneficiar 
a coletividade. Ora, se é um pressuposto ideológico que o agir do Estado sempre tem por 
fim o benefício geral da coletividade, então o Estado poderia agir de modo desenfreado no 
cerceamento a direitos. 

 
Então, para Dworkin, quando se utiliza a expressão direito, faz-se isso em um sentido 

forte. Esse sentido implica que o Estado deve demonstrar algo além do benefício utilitarista 
para, por exemplo, editar uma lei cerceando a liberdade de expressão. Assim, Dworkin intui um 
direito a infringir a lei, nas condições explicitadas. 
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ATENÇÃO

Dworkin especifica as condições que entende adequadas de se assumir em situações 
nas quais a desobediência a uma lei venha a ocorrer:

“Se um homem acredita que tem o direito de violar a lei, deve então perguntar 
se faz a coisa certa ao exercer esse direito. Ele deve lembrar-se de que indivíduos 
sensatos podem divergir sobre o fato de ele ter ou não um direito contra o governo 
e, consequentemente, o direito que imagina ter de violar a lei. Em resumo, não 
deve perder de vista o fato de que os indivíduos sensatos podem opor-se a ele 
de boa-fé [...]. Não deve ir além dos direitos que, de boa-fé, ele pode reivindicar 
e não deve incluir atos que violem os direitos alheios. Por outro lado, se alguma 
autoridade, como um promotor público, acredita que o cidadão não tem o direito 
de infringir a lei, então ela deve perguntar-se se faz a coisa certa ao aplicá-la. (pp. 
301-302)

O que é importante de ressaltar nesse ponto é que a intuição acerca de um direito a 
desobedecer determinada lei que contrarie um direito moral no qual se funda a desobediência, 
por si, não serve de fundamento para se descobrir o conteúdo desse direito moral. Esses 
direitos são controversos na jurisprudência e na doutrina. 

 
Dworkin apresenta-se como um defensor ferrenho do direito à liberdade de 

expressão. Para o autor, o direito moral à liberdade de expressão poderia ser oposto ao Estado 
como justificativa para desobediência em relação a determinadas leis; é certo que Dworkin não 
vê no direito à liberdade de expressão como um direito absoluto. Não é disso que a questão 
dos direitos em sentido forte reside. O Dworkin assinala, neste caso em relação à liberdade de 
expressão, é que não há dúvidas de que, demonstrado um perigo claro e concreto de dano à 
pessoa ou à propriedade, o Estado limite o exercício do direito de fala (por exemplo: determinada 
pessoa que grita “Fogo!” em um auditório lotado; não é crível pressupor que um indivíduo 
sensato e de boa-fé pensaria estar agindo corretamente ao violar um lei que estabelece uma 
proibição a esse ato). Contudo, as condições de limitação não podem genericamente se valer 
da proteção a outros direitos, como por exemplo, à vida e à propriedade, sem a demonstração 
concreta do perigo de dano.  
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2.14 Desobediência civil. 

ADVERTÊNCIA HISTÓRICA!

Como já dito anteriormente, não há como separar o texto do contexto. Toda a 
argumentação dworkiniana a respeito da desobediência civil se baseia no case enfrentado pela 
Suprema Corte estadunidense a respeito do draft (recrutamento obrigatório) para a guerra do 
Vietnã na década de 1960 e início dos anos 1970. Há diversas críticas às conclusões de Dworkin 
em relação a esse tema, em especial por parte de juristas americanos mais conservadores. 
Não há qualquer possibilidade de aprofundar em relação a essas críticas, pela natureza do 
material. Mas é importante que o aluno tenha em mente o contexto, bem como a noção de 
que Dworkin professa uma tradição política liberal (esquerda política estadunidense). Isso 
pode inclusive ajudar a fixar as ideias do autor em relação a esse tema. 

Dworkin avalia de um modo mais especifico que condições seriam necessárias 
para que os dissidentes de certa comunidade social não fossem punidos pelo Estado em 
razão da desobediência civil. Uma primeira conclusão a que chega é a de que o mero fato de 
se enfatizar a validade de uma lei não é suficiente, em termos morais2, para, inevitavelmente, 
punir aqueles que a descumprem. Isso porque é notório que mesmo leis válidas podem ser 
declaradas inconstitucionais, e há razões de cunho moral amparadas pela Constituição (ou 
vice-versa, razões constitucionais, amparadas pela moral) que serviriam de fundamento para o 
reconhecimento da inconstitucionalidade, e consequente invalidade de uma lei. 

Uma outra conclusão a que chega Dworkin é a de que o juízo moral em relação à 
validade ou invalidade de uma lei, por parte de um dissidente, não deve ser condicionado a um 
sistema de precedentes (isto é, a desobediência é justificável até que um Tribunal, ou a própria 
Suprema Corte, decida a respeito). Isso porque também é notório que Tribunais reformam sua 
própria jurisprudência. 

Assim, não é que Dworkin despreze a interpretação institucional (no caso, proferida 
por uma Suprema Corte) acerca da validade ou invalidade de determinada lei. Este somente 
não será o único condicionante. No caso específico do recrutamento obrigatório na época da 
guerra do Vietnã, Dworkin concede a opinião de que os promotores de justiça deveriam ter sido 
mais cautelosos antes de ajuizar os casos de desobediência, a fim de que antes de uma decisão 
judicial acerca do tema já houvesse: a) uma demonstração concreta do impacto dos dissidentes: 
se a desobediência estimulasse ainda mais dissidentes, e isso ficasse evidente, haveria uma 
boa razão para o ajuizamento dos processos, por exemplo; b) uma tomada de posicionamento 
das instituições políticas: o Congresso poderia revisitar as leis de recrutamento obrigatório, 
mitigando alguns pontos.  

2  O que para Dworkin acaba sendo o mesmo que em termos jurídicos, mas em virtude de nossa tradição jurídica 
privilegiar a distinção entre direito e moral, é importante delimitar. 
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Caso esses pontos houvessem sido satisfeitos, uma decisão da Suprema Corte 
acerca do tema, conquanto talvez não fosse a decisão correta e última palavra acerca do tema, 
certamente estaria mais próxima de sê-lo. Desse modo, é uma decisão que milita de modo mais 
forte contra a desobediência civil, autorizando a punição. Caso contrário, não se poderia dizer 
que os argumentos sustentados pelos dissidentes deixaram de ser pertinentes, desautorizando 
sua punição. 

2.15 A discriminação compensatória. 2.16 Liberdade e moralismo. 

A discriminação compensatória. A noção se refere ao que se conhece especificamente 
por ações afirmativas; isto é, políticas ou práticas de instituições públicas ou privadas, que 
buscam de alguma forma implementar maiores possibilidades de acesso, por exemplo, 
a universidades ou a cargos públicos a setores sociais historicamente marginalizados ou 
socialmente vulneráveis. 

A respeito da discussão que envolve a discriminação compensatória e a 
constitucionalidade de ações afirmativas (por exemplo, as políticas de cotas), Dworkin tece 
algumas considerações3. Basicamente, o autor estabelece uma distinção básica que, segundo 
atesta, pouco é tratada pelos comentadores, ou mesmo pela jurisprudência: trata-se de 
diferenciar a igualdade enquanto política e a igualdade enquanto direito. O que ocorre em 
casos difíceis envolvendo a discriminação compensatória é um conflito entre essas concepções 
distintas de igualdade. A tese central de Dworkin, nesse aspecto, é a de que em determinadas 
circunstâncias uma políticas que coloca muitos indivíduos em situação de desvantagem 
pode, mesmo assim, ser justificada, porque dá melhores condições à comunidade como um 
todo. 

Isso quer dizer, portanto, que Dworkin sustentaria apenas circunstancialmente – a 
depender do caso concreto e das justificativas – eventual prática que se propusesse como “ação 
afirmativa”. Especificamente, Dworkin trata de dois casos reais em que a discriminação racial 
compensatória seria controvérsia de mérito. A respeito disso, Dworkin conclui: Os critérios 
raciais não sào necessariamente os padrões corretos para decidir quais candidatos serão aceitos 
pelas faculdades de direito, mas o mesmo vale para os critérios intelectuais ou para quaisquer 
outros conjuntos de critérios. A equidade - e a constitucionalidade - de qualquer programa de 
admissões deve ser testada da mesma maneira. O programa estará justificado unicamente se 
servir a uma política adequada, que respeite o direito de todos os membros da comunidade de 
serem tratados como iguais. (pp. 368-369).

3  Mais uma vez, observe que é um livro de 1977. Ou seja, uma discussão que ainda é bastante atual no Brasil já vinha 
sendo tratada de modo específico nos EUA há décadas. Em razão disso, bem como da importância para a prática defensorial, 
recomenda-se fortemente que o candidato aprofunde o tema, não apenas com a leitura de Dworkin, mas a partir de outros 
materiais e julgados. 
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Liberdade e moralismo. Dworkin, em síntese, argumenta contra a tomada do que 
chama de “posições morais” para a justificativa de discriminações ou juízos proibitivos em uma 
sociedade. Isso porque as posições morais, de que trata Dworkin, não refletem verdadeiramente 
os consensos morais. As posições morais implicam uma lógica argumentativa relativista, vez 
que se pretende argumentar em favor da possibilidade de uma tomada de posição particular do 
ponto de vista moral do que em favor da tese ou do pretenso princípio moral articulado. 

Um exemplo de Dworkin pode ajudar a elucidar. Imagine um indivíduo que não vote 
em candidatos gays, porque sua moral é contrária à homossexualidade, porque ele acha que 
a homossexualidade é uma prática imoral que deveria ser banida etc. Dworkin afirma que há 
duas discussões possíveis ao se contrapor a um sujeito desse tipo: de um lado, o sujeito poderia 
buscar uma discussão objetiva acerca do caráter imoral da homossexualidade e a análise 
dos reflexos que a homossexualidade produz na sociedade; de outro, entretanto, o sujeito 
poderia buscar a justificação de sua própria posição moral, de modo que, em vez de buscar o 
convencimento acerca do suposto “princípio” da proteção à moralidade que ele defende, ele 
busque sua concordância quanto à possibilidade de se chegar àquela posição moral. 

Quando Dworkin diz que há um teor moral nos princípios, não é desta última moral 
que fala. Para Dworkin, um verdadeiro consenso moral pede fundamentação em evidência, 
em amplo debate político, plural e representativo dos grupos interessados. Deve-se buscar 
também destacar quais argumentos são preconceitos ou racionalizações; quais argumentos 
possuem suporte em demais princípios ou outras teorias gerais consensuais, e assim por 
diante. 

2.17 Liberdade e liberalismo. 2.18 Direito e liberdade

Arrematando a obra estudada, é importante fixar duas concepções de liberdade 
apresentadas por Dworkin em seu ataque à crítica de Himmelfarb à obra On Liberty, de John 
Stuart Mill. A crítica conservadora ao famoso ensaio de Stuart Mill tende a confundir os dois 
conceitos a seguir apresentados:

ATENÇÃO!

Dworkin distingue uma concepção de liberdade enquanto licença, e uma ideia de 
liberdade enquanto independência. 

A primeira refere-se às limitações concretas ou sociais impostas à prática de 
determinadas condutas (ex.: em termos amplos, o direito de habeas corpus está relacionado 
com essa ideia de liberdade, no caso específico, à (i)licitude de eventuais restrições à liberdade 
– exercício da conduta – de ir e vir). 
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 No entanto, a segunda ideia de liberdade possui uma conotação mais ampla, ou 
política. Segundo Dworkin, as duas ideias estão imbricadas porque, eventualmente, excessivas 
limitações ao exercício de diversas condutas podem configurar uma violação à ideia mais 
ampla de liberdade (ex.: basta imaginar um território colonial em face do qual a metrópole 
erige diversas restrições, dentre elas, por exemplo, toques de recolher. É evidente que reclamos 
por liberdade vindos dos colonos não se referem unicamente às restrições individualmente 
consideradas, mas possuem uma conotação distinta, de natureza eminentemente política). 

Segundo Dworkin, o cerne da concepção liberal de Stuart Mill não é a ênfase na 
liberdade enquanto licença. Isto é, em uma forma mais pedagógica, o princípio da liberdade 
de Stuart Mill não é idêntico à Lei de Thelema (“faz o que tu queres, pois é tudo da lei”). A 
liberdade defendida em On Liberty, enquanto princípio, refere-se a esse teor político do termo. 
Nesse sentido, não há contradições entre o liberalismo, por exemplo, e a defesa por mais 
regulamentações ou por determinadas leis restritivas daquela liberdade enquanto licença. 
Como Dworkin sustenta: “pode ocorrer que as leis contra o homicídio ou o monopólio não 
ameacem a independência política dos cidadãos em geral, mas sejam necessárias para protege-
la.

Direito à liberdade? Essa indagação provocativa inicia o capítulo final que será 
analisado obra, para os fins do certame. Dworkin sustenta ser impossível defender um direito 
geral de liberdade. Qualquer defesa de um direito geral de liberdade acabará enfraquecendo 
a ideia de direito – e a proposta é levar os direitos a sério – e não fortalecendo o argumento 
favorável à liberdade. Estritamente, toda lei representaria uma restrição ou limitação à 
liberdade individual. Mesmo leis que estabelecem direitos o fariam, vez que tenderiam a criar a 
necessidade de contraprestações para que tais direitos sejam gozados. Assim, por uma questão 
lógico-formal, Dworkin refuta a ideia de um direito específico de liberdade. De outro lado, caso 
admitido esse direito, não se poderia tratar jamais de um direito em sentido forte, como já 
argumentado. 

Dworkin estabelece premissas que possibilitam sustentar direito a liberdades 
específicas. Um desses direitos específicos de liberdade que é defendido por Dworkin é o direito 
à liberdade de expressão, por exemplo. Nesses termos, Dworkin concede a possibilidade de se 
falar em um direito de liberdade de expressão em sentido forte, isto é, que não cairia a partir de 
argumentações puramente utilitaristas. 


