
 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2018 INGRESSO 2019 

RESPOSTA-PADRÃO À QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

Linha de Pesquisa: Historicismo, Conhecimento Crítico e Subjetividade 

Obra de referência: GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2.a ed. 

Tradução de Arno Dal Ri Jr. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 

Questão: Sobre a obra “Mitologias jurídicas da modernidade” de Paolo Grossi, disserte 

sobre:  

A) Por que os códigos podem ser apontados como a grande mitologia jurídica da 

modernidade? 

B) Qual a contribuição da história do direito na problematização de tal questão? 

Resposta-padrão: 

[As citações indicam os locais e termos preferenciais para resposta, não excluindo a 

retirada de mesmo fundamento em outras passagens da obra, mais ou menos 

sintéticas. Os termos em negrito, feitos pelo corretor, indicam palavras-chave sobre 

temas necessários para a correta abordagem de resposta]  

A) Ideia e mito sobre o código: “[P]ara o historiador do direito, podem existir e existem 

muitos ‘Códigos’, para os quais pode ser convencional e inócuo o emprego de um 

vocábulo unitário, mas, somente um é o Código, que irrompe em um determinado 

momento histórico, fruto de uma autêntica revolução cultural que bate em cheio e 

devasta os fundamentos consolidados do universo jurídico; justo por essa sua carga 

incisiva, justo por ser também e sobretudo uma idéia, o Código pode sofrer uma 

transposição, e, a partir do plano terrestre das fontes comuns de direito, vir a encarnar 

um mito e um símbolo [...] trata-se [...] de um modo novo de conceber a produção do 

direito, e, desse modo, o inteiro problema das fontes, assim como o problema 

primário da conexão entre ordem jurídica e poder político” (p. 89) Contexto anterior e 

posterior aos códigos. Características das codificações modernas: “[O] Código expressa 

a forte mentalidade forjada no grande laboratório iluminista” (p. 90), contra o caráter 

“transbordante”, “pluralista” e “extra-estatal” do direito até então (p. 91-92). “Uma 

tipicidade inconfundível [a do Código], em relação a todas as outras fontes jurídicas 

que se manifestaram ao longo da história, é-lhe impressa por uma tríplice tensão que 



 

o percorre; efetivamente, tende a ser fonte unitária, espelho e fundamento da 

unidade de um ente estatal; tende a ser uma fonte completa; tende a ser uma fonte 

exclusiva” (p. 99). Poder político, sujeitos e historicidade dos códigos: O Príncipe passa 

a ser legitimado a ler a natureza das coisas e transportá-las para o mundo das regras 

jurídicas: por isso o Código pode ser identificado como “catecismo” secular (p. 94). 

Para tal operação deve ocorrer a idealização do Príncipe (p. 95) e da vontade soberana 

(p. 97) “e, conseqüentemente, a cristalização normativa na lei [...] Delineia-se já uma 

inescrupulosa mística da lei” (p. 97). “Como norma que, rejeitando as escórias 

deformantes da historicidade, pretende redescobrir o indivíduo originário em toda a 

sua genuína privacidade, o Código tem por protagonistas sujeitos abstratos aos quais 

se refere uma faixa de relações igualmente abstratas” (p. 104). Legislador, 

interpretação e conteúdo dos códigos: “[O] Código permanece inserido em uma 

dimensão autoritária [...] na exigência centralizadora do Estado monoclasse, no seu 

consequente panlegalismo, na mitificação do legislador que surge quase como um 

Zeus fulminante do Olimpo, onisciente e onipotente, na mitificação do momento de 

produção do direito como momento de revelação da vontade do legislador” (p. 108). 

“De fato, não existe dúvida que, quando nasceu, o Código encarnou a autêntica 

Constituição do Estado burguês, já que, tendo as primeiras “cartas de direitos” se 

revestido de um caráter filosófico-político, coube ao código civil enunciar regras 

jurídicas que disciplinassem os institutos fortemente ‘constitucionais’ da propriedade 

individual e do contrato” (p. 116).  

B) Papeis do historiador do direito - problematização, relativização, crítica: No caso, a 

obra tem “por tarefa denunciar em voz alta [...] simplismos e mitologias que 

constituem uma pesada hipoteca sobre a consciência dos juristas italiano e europeu”, 

mas também latino-americano; “pedir uma reflexão mais vigilante e mais contundente 

sobre um acúmulo de noções e princípios fundamentais da civilização jurídica 

moderna”; servir “como uma contribuição mínima para a aquisição de uma consciência 

culturalmente mais complexa” dos juristas (p. 7). Isso porque “um dos papéis [...] do 

historiador do direito junto ao operador do direito positivo seja o de servir como sua 

consciência crítica, revelando como complexo o que na sua visão unilinear poderia 

parecer simples, rompendo as suas convicções acríticas, relativizando certezas 

consideradas absolutas, insinuando dúvidas sobre lugares comuns recebidos sem uma 

adequada confirmação cultural” (p. 13). Tais certezas foram sedimentadas “no 

intelecto e no coração do jurista [...] em um lúcido projeto originário de mitificação, 

mitificação como processo de absolutização de noções e princípios relativos e 



 

discutíveis, mitificação como passagem de um mecanismo de conhecimento a um 

mecanismo de crença” (p. 14). Dimensão imperativa versus ordenamental do direito - 

dimensão sapiencial e codificação: Por fim, generalizando a questão dos códigos na lei 

enquanto a fonte do monismo jurídico, “[u]m exemplo poderá esclarecer melhor. O 

direito moderno está intimamente vinculado ao poder político como comando de um 

superior ao inferior – de cima para baixo -, visão imperativista que o identifica em uma 

norma, ou seja, em uma regra respeitável e autoritária” (p. 15). “De fato, não 

esqueçamos nunca de conceber o Código – a idéia de Código – como o fruto extremo 

do comportamento geral de mística legislativa, de inseri-lo naquele quadro de 

monismo jurídico que identifica a lei acima de qualquer outra fonte do direito” (p. 99). 

“[E]ssa visão [...] tem um custo [...] altíssimo: a perda da dimensão sapiencial do 

direito. Isso porque uma visão desse tipo somente pode se concretizar em um sistema 

legislativo que tenha apenas uma fonte plenamente expressiva da juridicidade, ou 

seja, a lei. Uma lei – essa dos modernos – que se concretiza mais em um ato de 

vontade do que em um ato de conhecimento. Pode também ocasionalmente ser 

redigida por sábios e ter um grande conteúdo sapiencial, mas tem a sua força não no 

conteúdo, e sim no fato de provir do órgão máximo de poder político” (p. 15). “A perda 

da dimensão sapiencial” do direito significa “a perda do seu caráter ôntico, do direito 

como fisiologia da sociedade, a ser descoberto, lido na realidade cósmica e social e 

traduzido em regras. Um custo que a visão ordenamental atenuaria muito, se não 

estivesse bloqueada na consciência comum pelo vitorioso permanecer de convicções 

imperativas” (p. 15-16). 

      

 

 

 


