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RESUMO 

 

A presente dissertação pretende examinar a discricionariedade judicial com o intuito 

de verificar os limites da interpretação, sob o enfoque do pós-positivismo. O estudo 

percorre as principais transformações da hermenêutica jurídica para analisar o novo 

protagonismo que o intérprete adquiriu na sociedade contemporânea. Para tanto, 

investiga a discricionariedade administrativa na busca por um conceito mais íntegro 

de discricionariedade judicial e também problematiza limites e consequências de um 

“ativismo” desmedido. Na primeira parte do trabalho são consideradas as principais 

escolas hermenêuticas, para compreender como cada autor selecionado conceituou 

a discricionariedade dentro de sua teoria. Em seguida, é abordada a 

discricionariedade administrativa e os limites principiológicos como parâmetros para 

a discricionariedade judicial. Na terceira e última parte, retoma-se a temática central, 

para, com base em referenciais, como Ronald Dworkin, enfatizar também a 

necessidade de alguns parâmetros interpretativos. Espera-se apresentar uma 

conclusão sobre se é possível que as decisões judiciais sejam embasadas em 

instrumentos diferentes dos estritamente normativos e de que maneira o pós-

positivismo contribui para dar ao intérprete maior liberdade para construir a norma 

individual.  

 

Palavras-chave: Discricionariedade Judicial; Hermenêutica Jurídica; Pós-positivismo; 

Discricionariedade Administrativa. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present dissertation intends to examine the judicial discretion in order to check 

the limits of interpretation, under the approach of post-positivism. The study covers 

the main transformations of legal hermeneutics to analyze the new role which the 

interpreter has acquired in contemporary society. For both proposed to investigate 

the administrative discretion in the search for a concept most integral of judicial 

discretion and also the limits for a possible interpretation unmeasured. At the first 

part of the work are considered the main hermeneutical schools to understand how 

each author conceptualized the discretion within his theory. Next is presented 

administrative discretion and the limits as parameters for judicial discretion. At the 

third and the last part, we returned to the central thematic about the theories of 

authors like Ronald Dworkin to justify the necessity to adopt some criteria for 

interpretation. The purpose of this dissertation is to arrive a conclusion as to whether 

it is possible that judgments are based on solid instruments different of the normative 

and in what way the post-positivism contributes to give the interpreter greater 

freedom to build the individual standard. 

 

Key-words: Judicial discretion; Legal Hermeneutics, Post-positivism; Administrative 

Discretion. 
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