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Teoria  do conhecimento

Linguagem método

 De um mesmo dado (v.g. um prédio) podem ser construídos
inúmeros objetos formais de estudo (v. g. o prédio visto por um
arquiteto é um objeto O’, enxergado por um engenheiro é um
objeto O’’, analisado por um jurista é um objeto O’’’). (Lourival
Vilanova)

 Ao cientista cabe apenas contemplar o objeto e não criticá-lo
(Georg Simmel)

 O método é o caminho percorrido pelo cientista para justificar a
verdade da proposição científica.



“Ciência do Direito” e  “direito positivo”

Linguagem descritiva

“ciência do direito”

sujeito cognoscente objeto -

linguagem prescritiva do 

“direito positivo”
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Ser e dever-ser

O direito cria suas próprias realidades.

O direito não é bom senso, mas senso de normas jurídicas.

O dever-ser não toca o ser.

homicídio legítima defesa

dever-ser

ser

ocorre a morte (matada) de alguém



Ser e dever-ser

O direito cria suas próprias realidades.

O direito não é bom senso, mas senso de normas jurídicas.

O dever-ser não toca o ser.

navio bem imóvel

Dever ser

ser

navio bem móvel



Fenômeno jurídico: Souto Maior

se

abstrata

então

geral

então

individual

dado que

concreto



Fenômeno jurídico: Paulo de 
Barros Carvalho

se

abstrata

então

geral

então

Individual

dado que

concreto
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Aplicação de normas

Aplicar é criar normas jurídicas.

dever-ser

ser 1970 1980 2000 2003

João nasce

(joão é filho de josé) juiz

Joao é filho 
de Jose



Lançamento Tributário

Constituição
Federal 

Lei do IR Lei do Processo
Administrativo

Lançamento
tributário

D
S enunciação enunciação renda enunciação

comp. + proc. comp. + proc. Fato gerador     comp. + proc.



Diferenças Metodológicas

Souto Maior Borges

 Lançamento - ato
declaratório

 Isenção – hipótese de
não incidência legalmente
qualificada

 Lei complementar –
âmbito de competência 
haurido da CF 

Paulo de Baros Carvalho

 Lançamento - ato
constitutivo

 Isenção – relação entre
normas (mutilação de
algum critério da RMIT)

 Lei Complementar – pode
haver ou não hierarquia
em razão de ser ou não
fundamento de validade
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