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RESUMO

Desde a Grécia Antiga, a Filosofia tem se preocupado com o fenômeno da contradição, sendo que inúmeros filósofos visaram (e visam) analisar como tal fenômeno ocorre.

Através de uma análise das obras de Ronald Dworkin - principalmente no que se refere às ideias defendidas nos capítulos um, dois, seis e sete de O Império do Direito (1986),

onde são discutidos os conceitos de Direito, interpretação e integridade – procuramos compreender de que modo e em que medida o direito está ligado ao conceito de

contradição. A metodologia utilizada se baseia na revisão de bibliografia primária e secundária e compreende a interpretação de textos através de um jogo de projeções em que

se deve abrir para o texto, como estabelece a hermenêutica gadameriana. Ainda que de modo parcial, já podemos compreender que Dworkin visa obter uma resposta correta

defendendo uma interpretação construtiva do direito, que leve em consideração a integridade legislativa e judiciária, a comunidade de princípios e as metáforas do juiz Hércules e

do romance em cadeia. Todavia, ainda há inúmeras questões trazidas por Dworkin que precisam ser analisadas em detalhes: o direito como integridade por ele defendido

consegue realmente superar as ideias trazidas por seus debatedores principais, como Hart e Austin? Será que o Positivismo Jurídico concebeu o direito como um conjunto

somente de regras? E em que medida podemos superar a discricionariedade conferida pelo Positivismo aos magistrados? Essas serão as perguntas que servirão de norte para o

presente projeto de pesquisa, que pretende investigar também como a contradição está presente e se desenvolve nas decisões proferidas pelo poder judiciário, visto que,

contemporaneamente, há um excesso de decisões judiciais proferidas sem nenhuma integridade com o que foi decidido em casos anteriores.  
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