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ROTEIRO 3 

 

A TRANSIÇÃO DO ESTADO LIBERAL PARA O ESTADO SOCIAL 

As teorias antiformalistas e seus reflexos sobre os direitos subjetivos e sobre a 

Teoria Geral do Direito Privado 

 

Crise do Estado liberal 

• Ainda no século XIX: marxismo, sociologia (Auguste Comte), socialismo e 

social-liberalismo (John Stuart Mill). 

• Habermas → a transição do Estado liberal para o Estado social apresenta, 

pelo menos como um dos seus objetivos iniciais, a intenção de resgatar a 

intersubjetividade dos direitos, estabelecendo relações simétricas de 

reconhecimento recíproco. 

• A discussão sobre uma nova concepção do direito e dos direitos subjetivos 

não era apenas teórica; possuía um caráter revolucionário. 

• As atenções voltaram-se para as finalidades sociais dos direitos, a vida social, 

as instituições, a igualdade e a justiça distributiva → luta contra o formalismo 

e tentativas de “moralização” do direito e de uma interpretação “criativa”. 

 

Jhering (2ª fase) 

• Abandona a Jurisprudência dos Conceitos e começa a entender que os fins 

que devem orientar a interpretação das leis e dos direitos subjetivos são os 

fins empíricos do legislador ou as forças sociais que estão por trás dele.  

• O que importa são os interesses reais e não apenas os fins exigidos pela 

racionabilidade interna do sistema jurídico. 

• O direito tem como objetivo assegurar as condições de vida em sociedade e 

não criar ou manter um sistema conceitual perfeitamente lógico. 

• O direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido → o conceito de 

Jhering inclui um elemento material (interesse), ao lado do elemento formal 

formal (proteção).  

• Grande preocupação com a intersubjetividade – “Cada um vive através dos 

outros e, ao mesmo tempo, por outros, não importando a existência ou não 

de interação” – e com os limites ao exercício dos direitos subjetivos, 

inclusive a propriedade – “proclamar o princípio da inviolabilidade da 
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propriedade é entregar a sociedade à estupidez, à casmurrice, ao egoísmo 

criminoso do particular” -. 

• O grande mérito de Jhering foi o de ter percebido, muito antes do que os 

demais juristas, a insuficiência da Pandectística: “A vida não existe em razão 

dos conceitos, mas os conceitos é que existem em razão da vida.”  

• O seu ponto fraco, segundo Larenz, foi o de ter se detido muito na crítica e 

menos no novo fundamento jurídico-teórico que intentou estabelecer. 

 

As teorias antiformalistas (final do século XIX e início do século XX) 

• A partir do século XIX, iniciou-se uma reação contra o excesso de 

formalismo do direito, de que são exemplos a Jurisprudência dos Interesses 

de Heck, o Direito Livre de Kantorowick, a Sociologia Jurídica de Erlich, a 

Livre Investigação Científica de Gény, a Teoria Organicista de Gierke, as 

teorias antiformalistas de Saleilles e Ripert, a teoria funcionalista de Duguit e 

a Teoria Institucional de Hauriou → ataque vigoroso ao formalismo e ao 

dogma da subsunção. 

• A luta contra o formalismo estava normalmente associada à oposição contra o 

individualismo que lhe era decorrente = objetivo de assegurar uma 

compreensão do direito positivo que propiciasse uma maior harmonia social, 

mediante a aplicação de princípios morais ou de justiça, de padrões de 

comportamento socialmente aceitáveis ou de outros critérios que 

possibilitassem a compatibilização entre os diversos interesses conflitantes. 

• As teorias antiformalistas procuraram romper com a idéia de que o direito se 

reduzia à lei ou a conceitos jurídicos formalmente estabelecidos, suscitando a 

questão da própria legitimidade do direito, para cuja aferição seria necessário 

o exame de outros aspectos, tais como as finalidades da vida humana 

(Jhering), os interesses envolvidos (Heck), o próprio direito aceito e praticado 

pela sociedade (sociologia jurídica), o espírito da comunidade (Gierke), etc... 

• A transição do Estado liberal para o social já pode ser vista no direito privado 

e no direito público muito antes das primeiras Constituições sociais. 

• Conseqüentemente, o papel da Teoria Geral do Direito Privado começa a ser 

revisto → os conceitos deixam de ser vistos como fins em si mesmos e 

passam a ser “ferramentas” que ajudarão o jurista na complexa tarefa de 

compreender, interpretar e aplicar o direito. 

 

A teoria do abuso de direito 

• Das teorias subjetivas às teorias objetivas: as contribuições de Josserand e de 

Saleilles. O abuso de direito como desvio de finalidade. 

• Saleilles e o critério da anormalidade do exercício do direito. 

• Brasil e a doutrina e a jurisprudência que se formaram sob o Código de 1916. 
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Reflexos sobre a interpretação e sobre a compreensão do direito 

• LINDB, arts. 4º e 5º. 

• LINDB e a necessidade do raciocínio consequencialista. 

• Ruptura com o logicismo e formalismo do direito. 

• Compreensão da interpretação como atividade criativa e da jurisprudência 

como fonte do direito. 

 

FÓRUM DE DISCUSSÕES Nº 3 

 

Discussões gerais1 

• Como se deu a mudança do paradigma do Estado liberal para o Estado 

social no direito privado (antes mesmo das primeiras constituições 

sociais)? Em que isso repercutiu sobre a noção de direito subjetivo? 

• Que correntes de pensamento representaram as maiores críticas ao 

individualismo liberal do século XIX? 

• Por que a luta contra o individualismo liberal era também uma luta 

contra o formalismo? 

• Em que medida a trajetória intelectual de Jhering reflete a luta contra o 

formalismo? 

• Por que a noção de abuso de direito era incompatível com a noção de 

direito subjetivo que predominava no Estado liberal? 

• O que é abuso de direito? Quais são os parâmetros para a sua 

constatação? 

• Em que se diferenciam as teorias de Josserand e Saleilles? 

• Que critérios a jurisprudência brasileira vem utilizando para diferenciar 

o exercício regular do exercício abusivo dos direitos subjetivos? Qual é a 

repercussão disso sobre a compreensão dos direitos subjetivos? 

• Quais as principais repercussões das teorias antiformalistas e das teorias 

sobre o abuso de direito sobre a interpretação e a compreensão do 

direito? 

• Quais são os limites da liberdade de imprensa e de expressão? 

 

 
1 Ver texto de Ana Frazão sobre abuso de direito que se encontra disponível no site 

www.professoraanafrazao.com.br  

http://aprender.unb.br/mod/resource/view.php?id=196967
http://aprender.unb.br/mod/resource/view.php?id=196967
http://www.professoraanafrazao.com.br/
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Discussões sobre problemas 

• É abusiva a conduta do patrão que monitora o email do empregado? 

• É abusiva a conduta do empregador que, para controlar o furto em suas 

dependências, submete os empregados a revistas de seus corpos e 

pertences sempre que deixam o local do trabalho?  

• É abusiva a conduta de patrões que, diante de suspeita de furto por 

empregada doméstica, trancam-na no seu quarto enquanto chamam a 

polícia? 

• É abusiva a conduta de patrões relativas à investigação dos antecedentes 

criminais e creditícios dos seus empregados ou de candidatos ao 

emprego? 

https://www.conjur.com.br/2019-mar-21/ibm-condenada-investigar-

dividas-empregado-candidatos 

• É abusiva a conduta de prender suspeito de crime a um poste enquanto a 

polícia não chega? 

• É abusiva a conduta de avaliar homens negativamente no aplicativo 

Lulu? 

• É abusiva a conduta de ocupar prédios públicos para manifestações? 

• Aplicativos como o Secret, que possibilitam a liberdade de expressão com 

total anonimato, são abusivos? 

• Quais os limites do direito de reclamação do consumidor?  

• É abusivo publicar livros como o "Minha Luta" de Hitler? É possível 

proibir a venda de livros como o "Minha Luta"? 

• É abusivo que uma empresa proíba funcionárias muçulmanas de usarem 

o véu? É abusivo que uma empresa proíba funcionários homens de 

usarem barba ou brinco? É abusivo que uma empresa proíba 

funcionários de usarem determinados adereços, como turbantes? 

Justiça europeia permite que empresas proíbam o véu islâmico no trabalho 

(https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/14/internacional/1489478861_79342

8.html) 

• É abusivo que escolas proíbam o véu islâmico? 

https://www.dw.com/pt-br/tribunal-alem%C3%A3o-autoriza-uso-de-

v%C3%A9u-isl%C3%A2mico-que-cobre-o-rosto-em-escola/a-52247161 

• Quais são os limites da liberdade religiosa? 
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(https://www.conjur.com.br/2018-mar-14/liberdade-expressao-nao-protege-

manifestacoes-odio-religioso) 

Encerrada ação penal contra padre acusado de incitar discriminação religiosa 

(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=330764

&tip=UN) 

https://www.poder360.com.br/midia/edir-macedo-diz-que-coronavirus-e-

inofensivo-e-tatica-de-satanas/ 

• Quais são os limites da crítica acadêmica ácida? 

Os promotores, Diego Pessi e Leonardo Giardin de Souza, são famosos. São os autores 

do livro Bandidolatria e Democídio – Ensaios sobre Garantismo Penal e a 

Criminalidade no Brasil. No Facebook, a professora Christiane Russomano Freire 

escreveu: "Depois de anos de total mediocridade intelectual, formação manualística, 

rejeição de todo e qualquer estudo ou pesquisa acadêmicas, conseguiram sistematizar 

toda sua visão classista, racista, intolerante e antidemocrática numa obra chamada 

‘Bandidolatria e Democídio’. Seria cômico se não fosse trágico".  

https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/promotores-bandidolatria-

mantem-queixa-professora 

• Quais são os limites da liberdade de expressão no campo político? É 

regular ou abusivo o banimento do ex-presidente Trump por diversas 

redes sociais? 

• É abusiva a conduta do Ministro da Educação de tentar impedir a oferta 

de disciplina sobre o golpe de 2016? 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/ministerio-da-educacao-pede-

apuracao-de-disciplina-da-unb-sobre-golpe-de-2016.shtml 

• Deputada pode instigar alunos a filmar e denunciar professores 

"doutrinadores"? 

 Deputada que pediu para filmar “professores doutrinadores” é denunciada por ex-aluno 

 Ana Carolina Campagnolo (PSL), deputada estadual eleita por Santa Catarina, causou 

 polêmica ao pedir que estudantes gravem "professores doutrinadores"; ela mesma, no 

 entanto, é professora de História e deu aulas vestindo uma camiseta de Jair Bolsonaro 

https://www.revistaforum.com.br/deputada-que-pediu-para-filmar-

professores-doutrinadores-e-denunciada-por-ex-aluno/ 

• Quais são os limites para a liberdade de expressão política nas 

universidades? 

STF, ADPF 598 

Decisão do Plenário que referendou liminar da Ministra Carmen Lucia 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu adequada a utilização da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, seja porque respeitado, no caso, o princípio da 

subsidiariedade, seja, ainda, porque processualmente viável a impugnação, por seu 

intermédio, de decisões judiciais ou de interpretações judiciais de textos normativos. Em 

seguida, o Tribunal, também por votação unânime, referendou, integralmente, a decisão 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=330764&tip=UN
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=330764&tip=UN
https://www.poder360.com.br/midia/edir-macedo-diz-que-coronavirus-e-inofensivo-e-tatica-de-satanas/
https://www.poder360.com.br/midia/edir-macedo-diz-que-coronavirus-e-inofensivo-e-tatica-de-satanas/
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proferida pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, decisão essa que se reveste de efeito 

vinculante e de eficácia contra todos (suspendendo-se os efeitos de atos judiciais ou 

administrativos, emanados de autoridade pública que possibilitem, determinem ou 

promovam o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o 

recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes 

e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de 

depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do 

pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de 

universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos). 

• Quais são os limites para o exercício da liberdade de expressão em redes 

sociais? É lícito propagar mentiras, desinformação e fake news? É lícito 

se utilizar de robôs e envios automatizados de mensagens em massa para 

criar artificialmente uma esfera pública? Quais são as fronteiras entre o 

lícito e o ilícito?  

• Está dentro do exercício regular da liberdade de expressão ou da 

liberdade religiosa negar fatos científicos e incitar que os ouvintes 

desconsiderem ameaças a sua saúde? É correta a atitude de redes sociais 

que barraram posts contra a saúde? 

Após Twitter, Facebook e Instagram excluem vídeo de Bolsonaro por 

‘causar danos reais às pessoas' https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

52101240 

 

• É correta a conduta de patrões que despedem seus empregados em razão 

em razão de condutas consideradas inaceitáveis mesmo fora do ambiente 

e do horário de trabalho? 

https://paranaportal.uol.com.br/gente/cidadao-nao-mulher-demitida-fiscal-

fantastico/ 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/empregado-que-

ofendeu-em-redes-sociais-e-demitido-por-justa-causa 

https://tribunaonline.com.br/mil-empregados-sao-demitidos-por-causa-de-

redes-sociais 

 

Discussões sobre julgamentos simulados  

 

Associação Brasileira de Defesa dos Direitos LGBTI x Erivaldo Cruz e Igreja Jesus 

é a Salvação 

A autora ingressou com ação sob o fundamento de que o Pastor Erivaldo Cruz, em 

suas pregações nos cultos da Igreja Jesus é a Salvação, afirma que 

homossexualidade é pecado, o que, ao seu ver, estimularia o preconceito contra 

homossexuais. Requereu que o pastor seja proibido de fazer tais afirmações nos 

cultos, bem como que ele e a Igreja sejam condenados em danos morais coletivos 

pela ofensa à honra de todos os homossexuais. Em sua defesa, o pastor e a Igreja 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52101240
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52101240
https://paranaportal.uol.com.br/gente/cidadao-nao-mulher-demitida-fiscal-fantastico/
https://paranaportal.uol.com.br/gente/cidadao-nao-mulher-demitida-fiscal-fantastico/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/empregado-que-ofendeu-em-redes-sociais-e-demitido-por-justa-causa
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-10/empregado-que-ofendeu-em-redes-sociais-e-demitido-por-justa-causa
https://tribunaonline.com.br/mil-empregados-sao-demitidos-por-causa-de-redes-sociais
https://tribunaonline.com.br/mil-empregados-sao-demitidos-por-causa-de-redes-sociais
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alegaram o exercício regular da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, 

esclarecendo que jamais praticaram qualquer tipo de discurso de ódio, limitando-se 

a qualificar a conduta no plano religioso. Segundo os réus, proibi-los de falar sobre 

o pecado em discussão seria um precedente perigoso, pois toda religião se baseia 

em um determinado estilo de vida a ser seguido e repudia as condutas consideradas 

de pecados, tais como gula, ira e inveja. Alegaram também que, em todas as 

pregações, o pastor se limitou a citar os preceitos da Bíblia que apoiam suas 

conclusões, sempre dentro do espaço da Igreja e sempre de forma respeitosa aos 

homossexuais, o que afastaria a abusividade da conduta. 

 
Cláudio Azevedo e Francisco de Assis Pereira X Giambattista Martinelli 

Giambattista Martinelli, reputado por publicações especializadas como o melhor 

confeiteiro em São Paulo, recusou-se a produzir o bolo de casamento que seria 

servido na festa em celebração à união de Cláudio Azevedo e Francisco de Assis 

Pereira. Com fortíssimas convicções religiosas, Martinelli alega que a produção de 

um bolo para um casamento entre pessoas do mesmo sexo viola a sua liberdade 

artística e seus princípios morais, de sorte que, muito embora os nubentes sejam 

bem-vindos a comprar produtos já prontos de sua confeitaria, não forneceria um 

bolo decorado personalizado para a festa. Alegam Cláudio e Francisco que a recusa 

em comercializar o bolo de casamento afeta frontalmente seus direitos de 

personalidade e sua dignidade, ferindo as normas constitucionais que penalizam a 

discriminação de qualquer natureza. Por esse motivo, Cláudio e Francisco ajuizaram 

ação na qual pleiteiam indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento e 

o constrangimento pelos quais passaram, bem como as repercussões sobre o 

planejamento do casamento, requerendo também que a Justiça obrigue Martinelli a 

fornecer o bolo conforme requerido. Em sua defesa, Martinelli alega que não vende 

apenas bolos sob encomenda, mas também comercializa bolos de casamento 

prontos, os quais estão à disposição do casal. Alega, ainda, que, ao produzir um 

bolo de casamento personalizado, atua não apenas como confeiteiro, mas também 

como artista, prestando serviço que depende fundamentalmente de sua inspiração, 

de maneira que não consegue fornecer o bolo para evento com o qual não concorda 

filosoficamente e em relação ao qual não teria nenhuma inspiração. 

 

LEITURAS RECOMENDADAS 

 

• Acórdão do STF na ADPF 187 (liberdade de expressão e defesa da 

legalização das drogas) 

• Acórdão do STF no HC 82424 (liberdade de expressão e racismo) 

 

VÍDEOS RECOMENDADOS 

 

• Fake news e regulação (https://www.youtube.com/watch?v=-

KGi9C8d8Dw&t=1320s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KGi9C8d8Dw&t=1320s
https://www.youtube.com/watch?v=-KGi9C8d8Dw&t=1320s

