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Resumo: O presente trabalho busca apresentar ideias da inter-
pretação hermenêutica e econômica como contraponto a deci-
sões políticas que possam ser contrárias a efetivação dos direitos 
fundamentais e os standards normativos e princiológicos, que 
visam garantir uma mínima eficiência das condições para uma 
existência humana. Pautando no realismo da aplicação do di-
reito, tem-se como norte a aplicação prática, como experiencia 
jurídica e social, que inclui a visão de uma pratica conjunta entre 
institutos normativos e a pratica social. Além de buscar funda-
mentar por meio da teoria de decisão minimalista como uma 
forma de se pensar tanto as decisões judiciais como os custos 
dos direitos postos para a sociedade. Para tanto, se utilizou do 
método dedutivo, consubstanciado pela pesquisa bibliográfica, 
por meio de livros, artigos científicos com intuito de fazer um 
recorte e aproximação de teorias do direito com uma visão eco-
nômica do mesmo e suas possiblidades para guarnecer os direi-
tos fundamentais.  
 
Palavras-Chave: Interpretação. Mínimo existencial. Direitos 
fundamentais. 
 
Abstract: This paper presents ideas of hermeneutic and 

 
1 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - 
UENP (Campus de Jacarezinho-PR). Graduado em Direito (2018) pela Faculdade de 
Telêmaco Borba - FATEB. Pesquisador. Participante do Grupo de Pesquisa Demo-
cracia e direitos fundamentais.  



_1652________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

economic interpretation as a counterpart of policies that can be 
effectively and effectively effective by fundamental rights and 
normative standards and principles, which aim to guarantee a 
minimum average conditions for a human person. Guided by the 
realism of the application of the law, its guiding principle is 
practical application, such as legal and social experience, which 
includes a vision of a joint practice between normative institutes 
and a social practice. In addition to seeking to ground through a 
minimalist decision theory, as a way of thinking both in court 
decisions and copyright costs for a society. To do so, use the 
deductive method, substantiated by bibliographic research, 
through books, scientific articles in order to make a clipping and 
review of theories of law with an economic view of it and its 
possibilities to guarantee fundamental rights. 
 
Keywords: Interpretation. Existential minimum. Fundamental 
rights. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

s ações políticas refletem no sistema social e de 
direito, e isso pode ter efeitos positivos ou negati-
vos, dependerá somente da forma como tal ação 
foi pensada e refletida por parâmetros constituci-
onalmente estabelecidos e de acordo com stan-

dards de proteção ou não.  
Para tanto o aplicado do direito pode/deve lançar mãos a 

uma importante forma de invalidar tais ações, o uso da herme-
nêutica. Assim dentro desse aspecto, o operador deve fazer uma 
leitura do fato por meio da utilização do viés constitucional e por 
seguinte analisar se todo o bloco constitucional foi respeitado, 
assim, toda a decisão deveria receber tal analise, para que não se 
caia na injustiça de aplicar somente quando houver interesses 
individuais, mas sim, aplicar a todo e qualquer caso.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1653_ 
 

 

Com o uso da interpretação, o aplicador usara-a como um 
vetor, para colidir contra a decisão que ameaça os direitos, e sua 
força dependerá do recorte principiológico e da posição no 
tempo, levando em conta, valores e normas contemporâneas a 
decisão que, suprimi ou que reduz a eficácia dos direitos sociais 
e fundamentais. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a presente pesquisa se utilizou do método dedutivo, 

consubstanciado pela pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 
artigos científicos com intuito de fazer um recorte e aproxima-
ção de teorias do direito com uma visão econômica do mesmo e 
suas possiblidades para guarnecer os direitos fundamentais 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
O direito passou a ter um papel mais incisivo na aplica-

ção de condições mínimas e garantidoras da condição humana 
após o final da segunda guerra mundial, e com isso, a promoção 
de um mínimo de justiça para as pessoas, sobretudo, em Estados 
democráticos de direito, os quais as conquistas da dignidade fo-
ram resultadas de movimentos e lutas para se ter um standard 
mínimo de proteção.  

Com a separação de poderes em desequilíbrio, casos de 
ativismo e passivíssimo de ambos os lados dos poderes, fizeram 
com que os freios e contrapesos da balança fossem questionados, 
e, de quem realmente seria a última palavra, apontando como o 
diálogo entre as esferas que compõem o poder estatal podem 
atuar para garantir uma ação condizente com o modelo demo-
crático e representativo adotado.  

Assim, o judiciário em muitos casos se coloca em condi-
ção de atuar para sanar erros ou garantir que direitos sejam leva-
dos aos destinatários, mais ainda, quando estes não contemplam 
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um mínimo para existência dos indivíduos.  
Para tanto, em face de algumas decisões, o operador do 

direito pode lançar mão dos vetores hermenêuticos para invali-
dar decisões políticas que não se adequem as regras do jogo de-
mocrático.   

Essa perspectiva pode ser analisada de uma forma inter-
disciplinar, a luz da filosofia e do direito, e nada mais exempli-
ficador que a visão de Miguel Reale, ao aplicar a teoria da no-
mogênese do direito, em sua obra O Direito como experiencia, 
o autor traz a construção da teoria tridimensional do direito, pela 
qual, não se pode estudar o direito sem o fazer pela leitura con-
junta entre, fato, valor e norma, sendo uma análise de teórica da 
justiça pelo viés integrador entre diferentes concepções do di-
reito. (REALE, 1992). 

Em primeiro plano, a teoria rompe com o normativismo 
da norma, e passa a considerar um importante elemento a análise 
do direito, o fato, segundo o qual passa a ser uma das premissas 
da análise do operador. Em segundo lugar, a mudança passa a 
garantir uma análise mais apurada a criar um padrão que envolve 
a ontologia, a axiologia e gnosiologia, que ligam o ser jurídico, 
o fenômeno jurídico e a interpretação. (REALE, 1992) 

Nessa esteira, a apresentação da política pública sem o 
viés de garantir a eficácia valorativa da ação (MINIMO EXIS-
TENCIAL), acaba se tornando uma norma dissociada da eficá-
cia do direito pela teoria tridimensional, mais a frente, cumpre 
dar mais conectividade desse ponto de vista a outras formas de 
interpretação.  

A teoria tridimensional, se torna evolutiva ao adicionar a 
análise do fato, ou o culturalismo jurídico, pois, os fatos devem 
estender-se as normas e valores daquela sociedade no momento 
em que ocorrem, assim a análise de uma injuria ao ordenamento 
deve ser observada pela ótica contemporânea do fato. (REALE, 
1992) 

Nesse diapasão pode ser apresentada a teoria de 
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Gadamer, que compreende que aplicação da compressão sempre 
parte do geral para o caso concreto, sendo que a compreensão se 
torna um ato de aplicação. No entanto, tal dinâmica não se pro-
duz pela subsunção pura e simples e sim por um processo cog-
nitivo que engloba desde o processo cognitivo a pré-compreen-
são do intérprete e tradição que este pertence, ainda, os preceitos 
inerentes deste, de forma que, a compreensão se figura como 
uma forma de criação do intérprete. (GADAMER, 2005).  

Ainda nesse sentido, Gadamer liga a ideia da compreen-
são da fenomenologia jurídica a um modelo próprio de compre-
ensão, sendo que o direito como um saber, dentro da práxis, se 
volta para o ato de aplicar a lei, o que portanto, enseja que o ato 
da interpretação, subsunção e aplicação da lei aos fatos, diferen-
temente do que se pensava no positivismo, não pode ser enca-
rada como atos de neutralidade e de formas autônomas, pois le-
vam consigo a pré-cognição do interprete, como apontada pela 
filosofia hermenêutica gadameriana.  (GADAMER, 2005). 

Desta forma, para o autor, a compreensão se caracteriza 
de forma circular, de forma que quando o operador se depara 
com o texto, esse projeta um sentido, sendo que este, se torna o 
primeiro ponto da interpretação que, segundo Gadamer, os con-
ceitos que previamente são trazidos, são pouco a pouco substi-
tuídos por novos e mais adequados, de forma que, uma constante 
reformulação do projeto interpretativo se apresente a medida 
com que se caminha no texto. (GADAMER, 2005). 

Seguindo o pensamento Heideggeriano, Gadamer, 
aponta a derivação circular e estruturante de como se compre-
ende por meio da temporalidade da presença, e, como ontologia 
da compreensão em forma circular, de forma que, a pré-compre-
ensão do interprete vai estar ligada ao tempo que o interprete 
recebeu e presenciou, ou seja, sua historicidade, tradição a qual 
este pertence, e, que chegam a este como frutos de sua experi-
mentação como ser da temporalidade e finitude. (GADAMER, 
2005). 
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A compreensão então, deve ser encarada menos como 
uma ação da subjetividade e mais como um retroceder que pe-
netra num acontecimento da tradição, pois nesse ponto reside a 
interseção mediadora entre passado e o presente, e que, portanto, 
seria uma forma de aplicar a hermenêutica, em face da insistên-
cia procedimental metodológica dominante. (GADAMER, 
2005, p. 385). 

Com vênia, nesse sentido, pode-se trazer à tona, uma 
ocorrência típica e crítica da atuação de alguns magistrados, que, 
se pautam na sua aplicação do texto na ideia de uma escola do 
direito passada, que não acompanham as mudanças legais e so-
ciais geram uma ruptura no sistema, que acabam por enfraquecer 
ou dar sentido diverso na análise das decisões, e que podem ge-
rar ou contribuir para uma ruptura no sistema democrático, uma 
vez que a escolha destes não está ligada a participação pública 
direta, mas seus atos sim, e com seu entendimento ligado a anti-
gos postulados, por consequência, não evoluem ao novo status 
normativo. (VALDÉS, 2003). 

Se retomar o pensamento de Reale, no ponto em que o 
mesmo liga a interpretação do direito pelo viés tridimensional, 
coloca-se o interprete preso a realidade, a presença de sua exis-
tência temporal, o qual irá fazer análise da nomogênese, baseado 
em sua experiência atual, aplicando a norma e os valores que 
este traz consigo, sendo necessário, que o mesmo intérprete de 
acordo com o que se vive a realidade fática, sendo necessário 
portanto se enquadrar na dimensão temporal fática. (REALE, 
1992). 

Com isso a invalidação de atos políticos que interfiram 
na ordem dos direitos e princípios constitucionais deve ser com-
batida a fim de resguardar as conquistas sociais e humanas do 
povo, além de proteger o bom desenvolvimento do estado, visto 
que, a economia interfere diretamente na disponibilidade do mí-
nimo existencial, visto que este não pode ser visto como algo 
para amparar apenas necessidades fisiológicas das pessoas, mas 
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sim, prover condições para que estas se desenvolvam de forma 
digna (CAMBI, 2018), o que leva a pensar, que o direito deve 
também ser observado pelo viés econômico.  

Para Luciano Benetti Timm, deve ser proposta uma pers-
pectiva diferente de se pensar sobre os direitos fundamentais e o 
mínimo possível de dignidade dada à população, levando em 
consideração as bases orçamentárias do governo. Pois o pro-
blema da separação de poderes com os direitos fundamentais e 
a questão de justiça social que assola o país não parece ter uma 
resposta simples para tais problemas. (TIMM, 2008). 

Evidencia-se portanto, que a promoção dos direitos não 
se restringe apenas a atuação negativa do Estado, assim com a 
abstenção estatal no âmbito privado e também na ação positiva 
com permissões e concessões e também de forma direta, que de-
semboca no problema da importação de modelos estrangeiros 
para a realidade brasileira, sobretudo o modelo alemão de re-
serva de possível. (TIMM, 2008). 

Timm (2008) também aponta que os estudiosos que se 
baseiam no estado social classificam os direitos fundamentais 
em essenciais e os não essenciais, sendo ainda, absolutos ou não. 
Assim, os absolutos não podem sofrer restrições orçamentárias, 
além de buscar a aplicação dos direitos fundamentais que visem 
a dignidade humana nas relações privadas, ou seja, em relações 
contratuais, como relação com previdência, planos de saúde e 
propriedade, para que se aumente a implementação de novos di-
reitos fundamentais. (TIMM, 2008). 

Com isso, se infere que, o mínimo existencial e os direi-
tos fundamentais que foram feitas para serem aplicados de forma 
gradual, ainda não se concretizaram, um dos motivos apontados 
está no fato do país fazer parte do rol de países de modernidades 
tardias, em que as promessas da constituição ainda não foram 
cumpridas (CAMBI, 2018), de forma que, se cumpridos esses 
pontos, haveria por consequência a expansão do que se entende 
por direito mínimo, pois máximo e mínimo são expressões de 
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valor que se baseiam em outro elemento, atuando como condi-
cionante, logo, o mínimo para existir de um país subdesenvol-
vido será exponencialmente menor que a de um país com a eco-
nomia forte e consolidada.  

Ocorre que, o estudo da economia dentro do direito en-
frenta uma certa resistência, e assim, diferente de outras áreas do 
conhecimento, que foram atribuídas em consonância ao estudo 
do direito, como a psicologia, a sociologia e a filosofia, a econo-
mia ainda não se estabeleceu como um filtro para se pensar. O 
que não ocorre em países desenvolvidos, que já possuem uma 
extensa produção sobre o tema, com apontamentos críticos sobre 
os efeitos da economia na esfera dos direitos. (TIMM, 2008). 

Para tanto, o autor infere certos pontos que podem expli-
car essa ausência da economia de forma mais contundente no 
campo acadêmico jurídico: 

a) a dificuldade ou resistência da maioria dos estudantes de Di-
reito com as ciências exatas; b) maus cursos de economia ofe-
recidos dentro das faculdades de Direito; c) más experiências 
de operadores do Direito em épocas pretéritas de choques eco-
nômicos heterodoxos feitos ao arrepio da ordem jurídica e sem 
o menor respeito por princípios e valores constitucionais (como 
o caso do “Plano Collor” por exemplo). (TIMM, 2008, p. 5). 

Como a economia já possui seu campo reconhecido pela 
cientificidade, pode ser elencado três pontos que lhe são ineren-
tes, i) pela relação que possui com o estudo entre os humanos e 
seu comportamento no mercado; ii) padrão cientifico, pela ciên-
cia comportamental e sua análise social que se aplica por mode-
los matemáticos e econométrica; iii) uma ciência que estuda o 
manejo de recursos sociais e eficiência econômica para atender 
as ilimitadas necessidades humanas. (TIMM, 2008, p. 3).  

Normalmente o problema apontado para os juristas frente à 
Economia, é que ela rejeitaria a noção de justiça, a qual, por 
sua vez, seria a preocupação fundamental do Direito. No en-
tanto, se pensarmos que a ineficiência provoca desperdícios em 
uma sociedade, certamente não seria justo que os recursos da 
sociedade fossem gastos sem maximizar a sua utilização social. 
(TIMM, 2008, p. 4). 
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A economia portanto, por meio de sua aplicação e estudo 
no estado, pode trazer a leitura de qual forma mais eficiente para 
disponibilizar os recursos de maneira adequada, visando atender 
a demanda social, uma vez que os Estados, em muitas vezes não 
terão como comportar o repasse de todas as necessidades, fi-
cando diante de escolhas trágicas a serem realizadas. Assim 
sendo, somente com um estudo prático e real poderá se chegar a 
bases que sustentem estas decisões, buscando sempre uma me-
lhor solução e com maior justeza. (TIMM, 2008). 

Nesse sentido, autor, crítica o pensamento doutrinário da 
aplicação alexyana no campo prático, pois uma vez apresentados 
os problemas para serem solucionados, a escolha trágica deverá 
ser realizada, e nesse ponto, a teoria apenas aponta qual se deve 
escolher, utilizando como base o peso de princípios, e com isso, 
o uso de argumentação, os quais, o tribunal pesará sua decisão 
em face de um em detrimento de muitos (TIMM, 2008). 

Mas uma vez tomada a decisão, ela deve valer para todos, im-
pessoalmente. Pois realmente o maior problema do país parece 
ser se ater impessoalmente à regra e agir fora da lógica do pa-
trimonialismo estatal (que vê a coisa pública justamente como 
res nullius).  Justamente o que caracterizaria um direito como 
social é sua não apropriação por um indivíduo, mas estar à dis-
posição de toda a sociedade. De modo que o direito social à 
saúde é um direito de todos terem um hospital funcionando 
com um nível x de atendimento, ainda que limitado (por exem-
plo, urgências). Não significa o direito de um indivíduo contra 
todos da sociedade obter um medicamento que poderá provo-
car o fechamento do ponto de saúde. Este não é um direito so-
cial ou coletivo, mas individual (TIMM, 2008, p. 16). 

Isso porque, o método alexyano se pauta em uma forma 
argumentativa de retorica-discursiva, que não dá suporte a guias 
interpretativos, sendo desguarnecido de critérios de previsibili-
dade e nem de precisão quanto ao melhor resultado à sociedade 
daquele debate que acontecerá no tribunal no caso concreto. 
(TIMM, 2008, p. 15). 

Desta forma, Timm (2008), argumenta que a decisão não 
pode ser individualista, ou seja, uma vez realizada a escolha 
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trágica, esta deve estar disponível a todos e não somente em be-
neficio individualizado, como por exemplo, numa demanda por 
remédios, em que um indivíduo ao receber o parecer favorável, 
acaba colocando em xeque o funcionamento de postos de saúde, 
que atenderiam diversas pessoas. (TIMM, 2008). 

Dito isso, cumpre dar sequencia a analise do direito como 
concreção de praticas garantistas, visto que, o judiciário tem 
como papel principal garantir os direitos servindo como instru-
mento de garantias, e, para tanto, deve utilizar os critérios inter-
pretativos de forma correta, para que se extraia sempre o má-
ximo para defesa dos direitos fundamentais e humanos 
(CAMBI, 2018, p. 533).  

Assim, diante de mais de uma possibilidade de interpre-
tação constitucional, deve ser eleita aquela que melhor proteja o 
valor dignificante da condição humana, sendo essa conduta uma 
forma restritiva a qualquer interpretação que se mostre contratai 
a efetivação desses valores (CAMBI, 2018, p. 534). 

Nesse eixo, as decisões devem levar em conta não so-
mente a constituição ou a constitucionalidade das leis e normas 
infraconstitucionais, bem como expandir a visão decisória para 
o bloco de constitucionalidade, formado pelos tratados e con-
venções internacionais que resguardam os direitos humanos, 
pois estes desde a declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 encontram-se em posição central do sistema jurisdicio-
nal. 

Com esse movimento, o país possui um importante pacto 
internacional, que visa a promoção e proteção das medicas eco-
nômicas, sociais e culturais, devendo o Estado parte assegurar 
condições para um mínimo essencial em meio ao máximo de re-
cursos à disposição, sendo que os direitos fundamentais devem 
obedecer uma implementação progressiva (CAMBI, 2018, p. 
536).  

A adoção de um sentido interpretativo em prol dos direi-
tos estabelecidos, constitucionalmente ou por convenções, 
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garantem a decisão um caráter de dúplice proteção jurisdicional, 
ao ampliar o alcance da leitura do texto de direito fundamental. 
No entanto, podem surgir questões provenientes de tomada de 
decisões pelos entes estatais, como em políticas públicas inefi-
cientes, nesses casos o papel da justiça deve ser o de afastar o 
bloqueio e pavimentar o caminho para efetivação dos direitos 
(CAMBI, 2018, p. 536-540).     

Diante desse panorama, cumpre suscitar a análise econô-
mica do direito com o respaldo de teorias da decisão, sendo 
nesse caso apontado como uma alternativa a construção de Cass 
Sunstein e R. Posner, que delineiam na teoria liberal estaduni-
dense uma análise dos custos dos direitos. Nesse intuito será 
apresentado uma breve introdução sobre a teoria de Sunstein, 
mais precisamente sobre a teoria minimalista.  

Na ocorrência de impasses institucionais, surgem diálo-
gos sobre as possibilidades de resolver tais impasses sobre os 
poderes e suas posições em relação aos direitos postos a socie-
dade, sobretudo, na tentativa de solucionar o ativismo ou a iner-
cia legislativa, surge portanto, o uso do silencio da cortes, inici-
almente percebida na teoria de Alexander Bickel, que fora reto-
mada e remodelada, por Sunstein, que tem buscado ao longo do 
tempo encorpar seus estudos implementando elementos das crí-
ticas apontadas em sua posição a respeito do minimalismo 
(LIMA, 2013).  

Portanto, a construção da teoria do minimalismo de 
Sunstein, inicia de fato na sua obra One Case at time: Judicial 
Minimalism on the Supreme Court, a qual delineia as atitudes 
minimalistas da Corte estadunidense, além de outras inúmeras 
obras que tratam acerca do tema, incluindo a Constituitional 
Personae, que demonstra como sua visão pode ser utilizada em 
um contexto democrático de deliberação pela postura de silen-
ciar-se diante determinados casos, chamando ao diálogo atores 
sociais que possuem conhecimento aprofundado da causa 
(LIMA, 2013, p. 80).  
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O traço fundamental de sua obra consiste na posição dos 
juízes/cortes em abster-se de pronunciamento diante de casos di-
fíceis ou emblemáticos, pois, pauta-se na ideia de que nem sem-
pre os juízes possuem conhecimento suficiente para decidirem 
sobre o tema, sendo mais aceitável que decidam de forma não 
integral, possibilitando que outros membros da sociedade com 
conhecimento sobre o tema possam participar da construção da 
decisão, o que afasta a figura de juiz legislador e torna o judici-
ário um espaço democrático (LIMA, 2013, p. 80 ss.).  

O autor se baseia nas teorias de Alexander Bickel e a se-
gunda da teoria de John Raws, na primeira ele busca as fontes 
das “virtudes passivas” e a segunda sua inclinação a teoria de 
justiça liberal rawlsiana com vistas a aceitação de um multicul-
turalismo social e incentivo de debates para tomada de decisão. 
Já a utilização de argumentos “estreitos” e “superficiais” con-
siste na atitude de prevenção de erros e custos por possíveis más 
fundamentações das decisões, sendo ainda privilegiado o diá-
logo que ocorre num espaço democrático. (SIEGEL, 2005, p. 
1957-1959). 

Assim, o minimalismo busca uma forma de evitar custos 
provenientes de decisões erradas que possam ser revisadas num 
futuro, com a ausência de pronunciamento, as decisões podem 
ser realizadas por diversas visões sobre o tema. A teoria atua, 
portanto, tanto na redução destes custos quanto na busca por efe-
tivação democrática da decisão, uma vez que, os juízes não são 
eleitos diretamente pela sociedade, bem como suas funções típi-
cas não comtempla a atuação legislativa (LIMA, 2013, p. 80). 

 Lima (2013), também aponta que a teoria minimalista 
deve ser observada com ressalvas, uma vez que, o próprio Suns-
tein aponta falhas no sistema minimalista, no entanto, não me-
rece ser desvalorizada, pois o autor de uma forma aberta, ab-
sorve os pontos criticados ao longo do tempos e busca refinar a 
teoria com o avanço do tempo e de suas observações (LIMA, 
2013, p. 86). 
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O modelo minimalista de atuação busca, portanto, pro-
mover um diálogo democrático, pois há espaço para uma cons-
trução com diversos vieses, que visam obter decisões mais coe-
sas, mas essas ações somente podem ser efetivadas na presença 
de ferramentas que permitam medir a precisão política, como o   
accountability, que pode demonstrar as ações dos órgãos do go-
verno, criando um real espaço de participação igualitária entre 
as pessoas e Estado numa construção dialógica política, de 
forma que, aqueles que detêm o poder politico prestem contas 
como forma de legitimar a legislação e também a expressão po-
pular (LIMA, 2013, p. 82).  

O accountability possui duas dimensões, a answerability 
e o enforcement. A primeira, trata se refere as autoridades públi-
cas que têm de informar e explicar suas ações, a segunda, trata 
da capacidade dos agentes que tem a tarefa de fiscalizarem a res-
ponsabilidade daqueles que detêm o poder, atuando caso estes 
não ajam de forma legal ou moral (CAMBI, 2018, p. 543).   

Ainda para a teoria de Sunstein, dentro do sistema demo-
crático deliberativo, o juiz possui algumas funções que podem 
ser divididas da seguinte forma, validação do resultado do pro-
cesso democrático, isolamento ou separação de possíveis condu-
tadas de controle de regras democraticamente aprovadas e requi-
sição de resultado politico que cumpra com as restrições do mo-
delo democrático deliberativo.  

No caso em que o juiz se depare com a necessidade de 
proferir uma decisão, dentro da visão minimalista, deve escolher 
a abordagem rasa e estreita, Shallow and Narrow, de forma que 
não se profira uma decisão profunda e nem ampla, assim a sen-
tença cumpre com a sensatez esperada (SUNSTEIN, 2008, p. 4). 

Importante frisar que o próprio autor aponta quem nem 
todas as situações poderão ser amparadas pelo minimalismo, de-
vido a questão da superficialidade, que a longo prazo, a ação de 
não decidir alguns pontos pode incorrer em sobrecarga àqueles 
que são adeptos ao minimalismo devido a cobrança que pode ser 
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direcionado sobre o tema não decidido (SUNSTEIN, 2008, p. 4). 
Por outro lado, os pontos positivos defendidos por Suns-

tein, recaem sobre a ideia de não se discutir determinados temas 
de forma superficial para demonstrar respeito mutuo entre as 
partes que irão aprofundar sobre o debate, sendo estes agentes 
do estado ou atores que possuem o conhecimento necessário 
para sustentar as decisões (SUNSTEIN, 2008). 

Ainda sobre os argumentos favoráveis, a postura de evi-
tar decisões gerais com a utilização de ambição teórica em torno 
das decisões leva ao entendimentos que os juízes são falhos e 
que suas escolhas podem acarretar custos em um futuro, além de 
ter noção que, o minimalismo não poderá ser empregado em to-
das as decisões, pois como já dito, a superficialidade poderá ge-
rar mais custos no futuro, e isso não revela o sentido minimalista 
(SUNSTEIN, 2008, p. 1-5). 

Outra característica minimalista consiste na sua essência 
pragmática, na busca por efetivar formas de autogoverno ou self-
government democrático, pregando o respeito a normas cívicas 
ao tomar a atitude de não decidir sobre questões centrais, e, pro-
movendo uma abertura ao autogoverno com respeito as pessoas 
que venham pensar de forma diferente sobre questões que são 
fundamentais ao jogo democrático (SUNSTEIN, 2008, p. 5). 

Quanto as formas de minimalismo, elas podem ser como 
Shallow, Narrow, Hollowness, and Conceptual Descents, sendo, 
superficial, estreita, vazia e a descida conceitual (Sunstein, 2008, 
p. 6). 

Essas formas consistem em linhas estratégicas para con-
cretização de decisões consensuais, vez que, na abstenção da 
pronuncia em certos casos, o judiciário chama para o debate pro-
cessual atores políticos que podem contribuir na elaboração das 
decisões em face do silencio do órgão judicial como validador 
do que se debate em volta da questão a ser decidida (LIMA, 
2013, p. 86). 

A forma de adoção da estratégia minimalista deve ser 
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feita em small-steps (pequenos passos), inferindo a seguinte per-
gunta, quais casos são favoráveis a implementação da teoria de 
argumentos teóricos incompletos? Além de sugerir o enfrenta-
mento a possíveis críticas sobre o não enfrentamento das ques-
tões a serem decididas, o autor mostra que nem sempre será pos-
sível defender essas estratégias modestas, como nos casos em 
que o juiz possui conhecimento amplo e profundo sobre o tema, 
podendo por si só encerrá-lo. De outro lado, existirão casos que, 
o silencio poderá contribuir para redução de conflitos, além da 
redução de possíveis custos com a decisão, “deixar o presente 
aprender com o futuro” (SUSNTEIN, 2008, p. 10). 

Portanto, Sunstein (2008), aponta pontos sobre o silêncio 
na construção da decisão, como a estabilidade social alcançada 
pelos acordos incompletos e aplicados aos princípios constituci-
onais, promoção de uma democracia constitucional, bem como 
de um sistema legal liberal, no qual as pessoas possam viver com 
respeito mútuo, redução dos custos políticos envolvidos nas 
questões  controvertidas, utilização dos argumentos teóricos in-
completos como propulsor do progresso de uma sociedade bem 
como a evolução moral ao longo do tempo, uma vez que como 
as mudanças sociais ocorreram no passado, hão de ocorrer no 
futuro. (SUSNTEIN, 2008). 

Logo, a importância de não ter teorias não calcificadas e 
com erros de forma fechada, representa uma abertura para o de-
bate de questões como discriminação da orientação sexual, 
idade, deficiência e questões de discriminação racial (SUSN-
TEIN, 2008). 

Por fim, o uso dessas estratégias se mostra mais ade-
quado a corte judicial como forma de evitar erros por uma busca 
por aprofundamento teórico, uma vez que os juízes não são au-
tossuficientes, portanto, são passiveis de cometer erros em suas 
decisões, que podem gerar custos no futuro (SUSNTEIN, 2008). 

 
4. CONCLUSÃO 
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As conquistas sociais obtidas pelo povo, por meio de di-

versos movimentos e que, geraram standards de proteção princi-
piológicas e normativas, mas que ainda hoje correm o risco de 
serem postas de lado por uso de aplicação política, seja em de-
cisões tendenciosas ou em políticas públicas que interfiram na 
prevalência destes direitos.  

O ato que instaura o conflito de normas e princípios deve 
ser observado pelo tempo e espaço que ocorre, sendo que, a for-
mação de uma visão sistêmica do direito se faz importante, ob-
servar por camadas, parece ser um ponto positivo para uma in-
terpretação mais ampla. A existência de forças axiológicas e nor-
mativas em volta do fato social, condiz com a realidade factual 
de todas as ações que interferem na esfera da justiça e da política, 
mediadas pelo direito.  

A percepção vetorial de forças, sejam estes, princípios, 
normas ou regras, parece ser exemplificativa para aplicação das 
teorias supra mencionadas, pois dentro do espectro social, histó-
rico e jurídico, as ações podem ser observadas pelos vetores de 
força que representam o sentido dado ao texto, aplicação ou cri-
ação de políticas, sendo necessário portanto a observação do 
evento por um viés abstrato, que levara a compreensão fática das 
ações lançadas no jogo político.  

Os vetores apresentados, são a força determinante da de-
fesa dos standards principiológicos e normativos, que visam a 
proteção dos direitos fundamentais, os quais o aplicador do di-
reito pode, e deve usar para invalidar decisões que se apresentem 
como uma força contraria a estes direitos, os quais podem ser 
aparentes ou velados, mas que geram impactos aos indivíduos 
na sociedade.  

As formas de aplicação e interpretação dos direitos, de-
vem ser aquelas que o interprete reconheça o espaço e tempo de 
sua interpretação, bem como o destinatário de duas escolhas, a 
ponto que, sua leitura esteja adequada as normas e valores que 
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se apresentam a contemporaneidade fatual, do contrário, uma 
ruptura com o sistema vigente pode ocorrer, e sua magnitude 
pode ser imensurável, visto a forma que se adota para a escolha 
daqueles que podem ditar a vida de terceiros por meio de seus 
atos, e, que na prática, ao se deparar com um conflito de normas, 
o julgador deve adotar a posição que melhor garanta os direitos 
humanos e fundamentais estabelecidos, qualquer interpretação 
que vá contra esse postulado deve ser abandonada.  

A visão econômica do direito, parece ser uma saída lo-
gica e racional, para tempos irracionais e de ações descomedi-
das, vez que, não se pode imaginar um Estado sem participação 
econômica, seja interna ou externa a seus domínios, mas que 
suas escolhas geram efeitos sobre todos aqueles que estão sob 
sua tutela. Avançar discussões com essa área de conhecimento 
se torna vital, para que, o conhecimento e a informação de ações 
tomadas pelos governos sejam de conhecimento de todos, e que 
ações possam ser não pautadas em interesses individuais ou de 
certas classes, e sim, que abranjam a totalidade. 

Com isso, analisar teorias constitucionais ligadas a pos-
sibilidade de análise econômica dos direitos merece ter um es-
paço para discussão, visto que tanto a implementação de políti-
cas publicas que possam cercear direitos quanto decisões que vi-
olem as garantias mínimas podem ocorrer no atual estado do di-
reito.  

A abstenção de julgamento aprofundado em determina-
dos casos pode ser uma saída para impasses institucionais que 
possam vir a mitigar direitos fundamentais, e, ao mesmo tempo 
abre espaço para o debate de atores envolvidos com as causas a 
serem decididas, possibilitando que o judiciário não seja legisla-
dor ativo, somado a criação de um espaço democrático para o 
debate, privilegiam o exercício democrático, pois permite a am-
pla participação social na construção de decisões ao mesmo 
tempo que possibilita uma visão mais refinada das possiblidades 
econômicas em torno da implementação de direitos.   
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