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PLURALISMO	JURÍDICO	E	EXERCÍCIOS	

	

1.	Pluralismo	Jurídico.	

O	Pluralismo	Jurídico	é	definido	como	a	existência	de	duas	ou	mais	ordens	jurídicas	vigentes	em	um	

mesmo	espaço	territorial.	

Foi	 Boaventura	 de	 Sousa	 Santos,	 sociólogo	 português,	 que	 inaugurou	 a	 discussão	 desse	 assunto	 ao	

realizar	sua	tese	de	Doutorado	na	Universidade	de	Yale	sobre	uma	favela1	localizada	no	Rio	de	Janeiro,	que	

foi	denominada	Pasárgada2(Favela	do	Jacarezinho),	no	período	compreendido	entre	as	décadas	de	30	e	70	

do	século	XX.		

	Segundo	Boaventura	de	Sousa	Santos,	na	década	de	30	havia	muita	terra	disponível,	inclusive,	havia	

espaço	para	uma	agricultura	de	subsistência,	ou	seja,	havia	pouco	conflito.	Na	década	de	40,	o	povoamento	

cresceu	e	aumentaram	os	conflitos	de	propriedade,	que	eram,	em	sua	maior	parte,	resolvidos	com	violência.	

Esta	violência	era	derivada	de	duas	causas:	

- Inacessibilidade	estrutural	aos	mecanismos	de	ordenação	e	controle	do	direito	oficial	(polícia	

e	tribunais);	

- Inexistência	de	mecanismos		alternativos	de	origem	comunitária.	

	

Uma	pesquisa	entre	os	moradores	apontou	os	seguintes	motivos	para	a	não	procura	do	Poder	Público:	

- sempre	houve	luta	com	a	polícia;	

- chamar	a	polícia	aumenta	a	visibilidade	da	ilegalidade;	

- a	polícia	tinha	incursões	repressivas;	

- quem	chama	a	polícia	é	considerado	traidor	ou	informante.	

	

Na	década	de	60	é	criada	a	Associação	de	Moradores,	que	tem	um	papel	importante	de	resolução	de	

conflito,	de	produção	de	normas	e	de	administração	do	território,	e	passa	a	concorrer	com	os	Tribunais	e	

com	a	polícia.	

																																																													
1	Boaventura	de	Sousa	Santos	 	define:	“A	favela	é	um	espaço	territorial	cuja	autonomia	decorre	da	ilegalidade	

coletiva	da	habitação	à	luz	do	direito	oficial“.	
2	 Resumo	 da	 tese	 de	 doutorado	 de	 Boaventura	 de	 Sousa	 Santos	 disponível	 em:	

http://www.geocities.ws/b3centaurus/livros/s/boavpassar.pdf	
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Há	outros	exemplos	de	Pluralismo	Jurídico	além	do	tema	explorado	por	Boaventura	de	Sousa	Santos	

como,	 por	 exemplo,	 a	 existência	 de	 normas	 concorrentes	 para	 a	 padronização	 da	 escrita	 oficial,	 no	 caso,		

Manual	 de	 Redação	 da	 Presidência	 da	 República3	 e	 Normas	 da	 Associação	 Brasileira	 de	Normas	 Técnicas	

(ABNT,	Associação	privada).	

	

2.	Exercícios	de	Metodologia	Jurídica.	

	

	 	

																																																													
3	Disponível	em:	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm	

1-	Observe	a	seguinte	norma	jurídica:	“O	prazo	para		interpor	embargos	de	declaração	é	de	5	dias“.	

O	elemento	de	interpretação	mais	eficaz	para	interpretar	esta	norma	é:	

a) Lógico-sistemático	

b) Histórico	

c) Gramatical	

d) Teleológico	
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Relembrando	os	Elementos	de	Interpretação:	

	
	

No	caso,	a	alternativa	correta	é	o	Elemento	de	Interpretação	Gramatical	(letra	c)	tendo	em	vista	que	a	

norma	enuncia	um	prazo.	

	

O	item	incorreto	é	a	letra	b	e,	na	verdade,	o	desafio	do	elemento	histórico	consiste	em	efetivamente	

captar	as	características	históricas	das	normas,	sobretudo	das	normas	vigentes		há	muito	tempo.	

	 	

Elementos	de	
interpretação	

Gramakcal	ou	
Literal	

Lógico-
sistemákco	

Histórico	

Teleológico	

2-	A	respeito	dos	elementos	de	interpretação,	assinale	a	opção	incorreta:	

a) Um	desafio	que	se	impõe	ao	elemento	gramatical	diz	respeito	à	indeterminação	semântica	

das	palavras.	

b) Um	desafio	do	elemento	histórico	facilmente	superável	 consiste	em	efetivamente	captar	

as	características	históricas	das	normas,	sobretudo	das	normas	vigentes		há	muito	tempo.	

c) O	elemento	lógico-sistemático	parte	do	princípio	de	que	o	ordenamento	jurídico	consiste	

num	todo	auto-explicável	que	não	comporta	qualquer	contradição	entre	normas.	

d) O	principal	desafio	do	elemento	teleológico	é	o	salto	indutivo	através	do	qual	o	indivíduo	

pode	afirmar	qual(is)	era(m)	efetivamente		a(s)	finalidade(s)	daquela	norma	específica.	
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A	letra	a	é	a	alternativa	correta.	A	b	está	incorreta	porque	não	se	confunde	direitos	com	regras.	A	letra	

c	se	refere	a	princípios	e	a	letra	d	estaria	correta	se	fosse	colisão	entre	princípios.	

	

	

	

A	alternativa	correta	é	a	d,	tendo	em	vista	que	se	fala	de	sistema	que	se	interpreta	através	da	razão,	

que	faz	parte	da	hermenêutica	tradicional.	

	 	

4-	 A	 Ciência	 do	 Direito	 (...),	 se	 de	 um	 lado	 quebra	 o	 elo	 entre	 jurisprudência	 e	 procedimento	

dogmático	 fundado	na	 autoridade	dos	 textos	 romanos,	 não	 rompe,	 de	outro,	 com	 caráter	 dogmático,	

que	 tentou	aperfeiçoar,	ao	dar-lhe	 	a	qualidade	de	sistema,	que	se	constrói	a	partir	de	premissas	cuja	

validade	repousa	na	sua	generalidade	racional.	A	teoria	jurídica	passa	a	ser	um	construído	sistemático	da	

razão	e,	em	nome	da	própria	razão,	um	instrumento	de	crítica	da	realidade”.	

	

Esta	caracterização,	realizada	por	Tercio	Sampaio	Ferraz	Júnior,	em	sua	obra	A	Ciência	do	Direito,	

evoca	elementos	essenciais	do	

a) jusnaturalismo	moderno.	

b) historicismo.	

c) realismo	crítico.	

d) positivismo	jurídico.	

e) humanismo	renascentista	

3-	A	respeito	da	relação	entre	regras	e	princípios,	assinale	a	opção	correta:	

a) Os	princípios	não	necessariamente	precisam	estar	escritos	para	vigerem	num	determinado	

ordenamento	jurídico.	

b) As	normas	jurídicas	são	compostas	de	regras.	Apesar	disso,	os	princípios	são	boas	fontes	

informadoras	de	direito.	

c) As	regras	não	necessariamente	estão	escritas	num	determinado	referencial	normativo	do	

direito.	

d) A	colisão	entre	regras	não	pode	ensejar	a	exclusão	de	uma	delas	do	ordenamento	jurídico,	

na	medida	em	que	elas	transcendem	tal	ordenamento	e	permanecem	válidas.	
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Falso,	 o	 neoconstitucionalismo	 é	 o	 retorno	 dos	 valores	 para	 pensar	 o	 direito,	 é	 ligado	 ao	 Pós-

Positivismo.	

	

Falso.	 Conforme	 artigo	 5º	 do	 parágrafo	 3º	 da	 CRFB4,	 os	 tratados	 internacionais	 sobre	 direitos	

humanos	equivalem	a	Emendas	que,	por	sua	vez,	são	objeto	do	controle	de	constitucionalidade,	não	sendo	

por	este	motivo	equivalentes	à	normas	constitucionais	originárias.	

	

	

Poder-se-ia	falar	de	mutação	constitucional,	ativismo	judicial,	judicialização	das	relações	sociais,	sobre	

norma,	importância	crescente	da	jurisprudência,	iteração	entre	Lei	e	jurisprudência.	

	 	

																																																													
4	CRFB	art.	5º,	§	3º	“Os	tratados	e	convenções	internacionais	sobre	direitos	humanos	que	forem	aprovados,	em	

cada	 Casa	 do	 Congresso	 Nacional,	 em	 dois	 turnos,	 por	 três	 quintos	 dos	 votos	 dos	 respectivos	 membros,	 serão	

equivalentes	às	emendas	constitucionais.			

5-	O	neoconstitucionalismo	é	caracterizado	por	um	conjunto	de	transformações	no	Estado	e	no	

direito	constitucional,	dentre	os	quais	se	destaca	a	prevalência	do	positivismo	jurídico,	com	a	clara	

separação	entre	direito	e	valores	substantivos,	como	ética,	moral	e	justiça.	

	

a) verdadeiro.	

b) falso.	

	

6-	Equivalem	às	normas	constitucionais	originárias	os	tratados	internacionais	sobre	direitos	

humanos	aprovados,	em	cada	casa	do	Congresso	Nacional,	em	dois	turnos,	por	três	quintos	dos	votos	

dos	respectivos	membros.	

	

c) verdadeiro.	

d) falso.	

	

7-	Prova	Subjetiva	/	2ª	Fase	/	Grupo	I	

Elabore	um	texto	jurídico	fazendo	associação	dos	seguintes	termos:	enunciado	normativo	/	norma	

/	mudança	jurisprudencial	/	transição.	(máximo	35	linhas).	
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Estão	corretos	o	II,	hard	cases	são	assim,	o	III,	ampliação	do	círculo	de	intérpretes	do	Häberle5,	e	o	IV,	

trata	do	realismo	jurídico.	

	

	

A	 letra	 b	 está	 incorreta,	 porque	 substancialismo	 fala	 de	 valores	 que,	 no	 caso,	 não	 levaria	 a	 uma	

deferência	das	decisões	do	Poder	Público.	
																																																													
5	Aula	de	Metodologia	Jurídica	8.	

8-	DENTRE	OS	ENUNCIADOS	ABAIXO	ESTÃO	CORRETOS:	

	

I) o	pós-positivismo	contesta	a	separação	entre	Direito,	Moral	e	Política,	negando	a	

especificidade	do	objeto	de	cada	um	desses	domínios;	

II) na	concretização	constitucional,	é	preciso	delimitar,	num	primeiro	momento,	as	

possibilidades	interpretativas	a	que	se	abre	o	texto	normativo,	e	,	após,	utilizar	elementos	

oriundos	da	realidade;	

III) a	abertura	pluralista	da	interpretação	constitucional	não	se	limita	à	ampliação	dos	

participantes	no	processo	constitucional,	mas	inclui	o	reconhecimento	de	que	a	

Constituição	é	interpretada	e	concretizada	também	fora	das	Cortes,	e	que	o	seu	sentido	é	

produzido	por	meio	de	debates	que	ocorrem	nos	mais	diferentes	campos	em	que	se	dá	o	

exercício	da	cidadania;	

IV) o	pragmatismo	tem	como	características	fundamentais		o	antifundacionalismo,	o	

contextualismo	e	o	consequencialismo,	e	este	último	é	um	dos	principais	elementos	

incorporados	pela	metodologia	constitucional	contemporânea.	

	

9-	ASSINALE	A	ALTERNATIVA	INCORRETA:	

	

a) Para	o	neoconstitucionalismo,	todas	as	disposições	constitucionais	são	normas	jurídicas,	e	a	

Constituição,	além	de	estar	em	posição	formalmente	superior	sobre	o	restante	da	ordem	

jurídica,	determina	a	compreessão	e		interpretação	de	todos	os	ramos	do	Direito.	

b) A	visão	substancialista	da	Constituição	conduz,	no	controle	de	constitucionalidade,	a	uma	

postura	mais	deferente	acerca	das	decisões	dos	Poderes	Públicos.	

c) Para	os	procedimentalistas,	a	jurisdição	constitucional	tem	o	papel	exclusivo	de	assegurar	os	

pressupostos	necessários	ao	bom	funcionamento	da	democracia.	

d) A	Constituição	brasileira	de	1988	enquadra-se	na	categoria	de	constituições	dirigentes,	

porque,	além	de	estabelecer	a	estrutura	básica	do	Estado	e	de	garantir	direitos	fundamentais,	

impõe	ao	Estado	diretrizes	e	objetivos	principalmente	tendentes	a	promover	a	justiça	social,	a	

igualdade	substantiva	e	a	liberdade	real.	
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A	 alternativa	 correta	 é	 a	 c.	 Na	 alternativa	 a,	 procedimentalismo	 diz	 ser	 relevante	 o	 papel	 das	

instâncias	 representativas	 e	 que	 o	 Mundo	 da	 Vida	 deve	 influenciá-los.	 Na	 alternativa	 b,	 o	 positivismo	

entende	que	o	juiz	tem	uma	margem	de	decisão,	trata-se	da	metáfora	da	moldura	dentro	da	qual	o	juiz	tem	

liberdade	de	decisão.	A	alternativa	d	diz	direito	ao	positivismo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

10-	ASSINALE	A	ALTERNATIVA	CORRETA:	

	

a) O	procedimentalismo	sustenta	a	legitimidade	democrática	da	jurisdição	constitucional,	diante	

da	constatação	da	incapacidade	das	instâncias	representativas	de	pautarem	a	sua	atuação	pela	

axiologia	constitucional.	

b) O	positivismo	jurídico	nega	o	caráter	constitutivo	da	interpretação	do	Direito.	

c) No	neoconstitucionalismo	preconiza-se	a	abertura	da	hermenêutica	constitucional	aos	influxos	

da	moralidade	crítica.	

d) No	paradigma	pós-positivista,	os	princípios	gerais	de	direito	são	meios	de	integração	do	

ordenamento,	voltados	ao	suprimento	de	lacunas,	ao	lado	da	analogia	e	dos	costumes.	

	


