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Resumo: Jaques Derrida (1930-2004) inicia sua conferência (realizada na Cardozo Law 

School, em Outubro de 1989) acerca do tema desconstrução e justiça, questionando se “a 

desconstrução assegura, permite, autoriza a possibilidade da Justiça?” e, no decorrer do 

próprio texto, responde que “a desconstrução é justiça”. Diante disso,  o texto objetiva tanto 

investigar os conceitos de direito e justiça na obra de Derrida, especialmente em “Força de lei: 

o fundamento místico da autoridade” (1994), quanto demonstrar que a ideia da “justiça por 

acontecer” (à venir, to come) permite repensar o discurso jurídico posto na atualidade. Afinal, 

se a justiça é um porvir, sempre há a possibilidade de transformação. A separação radical 

entre direito e justiça defendida por Ele, possui implicações políticas (a questão da violência, 

da autoridade da lei), éticas (a vinda inesperada do “outro” que comporta a questão da justiça) 

e estéticas (percepção da impossibilidade de realização a justiça e  sua dimensão criativa, a 

desconstrução). Defende-se, enfim, que, a partir do pensamento derridiano, a desconstrução é 

pensada como uma atitude política a qual pressupõe a transformação da política e do direito 

enquanto instrumentos de mediação social, a fim de inaugurar novas formas de convivência. 
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“Que o direito seja desconstruível não é uma 

infelicidade. Pode-se mesmo encontrar nisso a 

chance política de todo o progresso histórico” 

(DERRIDA, 2010, p.26) 
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INTRODUÇÃO 

 A desconstrução surgiu na década de 1960, com o objetivo de se opor ao status quo, 

defendendo “uma anarquia acadêmica diante dos sistemas totalizantes e opressores de leitura, 

interpretação e pensamento” (CAPUTO, 2009, p.174).  Um de seus precursores foi o franco-

magrebino Jacques Derrida (1930-2004). Em 1967, na introdução de sua tradução da obra 

“Gramatologia”, de Husserl, Derrida utilizou pela primeira vez o termo desconstrução, 

remetendo à arquitetura e propondo o que chamou de “decomposição estrutural”. Contudo, o 

uso do termo é anterior a Derrida, remetendo a fase inicial das obras de Heidegger, em que o 

filósofo alemão: 

  [... ]propunha um projeto que chamou de “destruição da metafísica”, o qual, na 

verdade, nada tinha de destrutivo; pelo contrário, ele buscava libertar os conceitos 

que, ao longo da tradição, haviam enrijecido, pelo hábito de sua transmissão, em 

estruturas semânticas estáveis, fazendo-os retornar à experiência originária de 

pensamento da qual haviam brotado. (DUQUE-ESTRADA, 2007)
 
 

 

Na língua alemã, Heidegger utilizou o termo Destruktion, para denotar “um procedimento que 

consistia, basicamente, em uma desmontagem das estruturas tão evidentes quanto ossificadas 

de sentido, permitindo ao conceito uma abertura ao âmbito em que ele fora originariamente 

pensado” (Idem, 2007). Por sua vez, Derrida adotou a tradução francesa deste termo como 

deconstruction para “captar esta ideia –de uma desmontagem que desenclausura e libera, 

permitindo a retomada de uma experiência originária de pensamento ocultada pela 

familiaridade conquistada no manejo dos conceitos” (Ibidem, 2007). Ao introduzir a temática 

da desconstrução, é necessário ressaltar que a 

 desconstrução derridiana não pode ser explicada em poucas palavras. Apenas como 

introdução, lembremos que Derrida qualificou a cultura ocidental como 

“logocêntrica”, isto é, baseada num racionalismo que pretende ser universal. O 

filósofo a “desconstrói” procedendo a uma leitura crítica dos textos de nossa cultura, 

em busca dos pressupostos metafísicos em que esta se assenta, revelando suas 

ambiguidades, contradições e não-ditos. A desconstrução rejeita o pensamento 

dualista (isto ou aquilo, isto contra aquilo) assim como o pensamento dialético (tese, 

antítese, síntese), deixando sempre aberta uma outra via que é a différance 

(diferença e adiamento). Esse pensamento sempre em processo, que é a própria 

desconstrução, leva à formulação de paradoxos que irritam e contrariam aqueles que 

gostam de respostas claras e categóricas, consideradas racionais, confiáveis e 

operáveis (PERRONE, 2015) 
 

A desconstrução foi posteriormente sistematizada pelo próprio Derrida ao longo da década de 

1970. A partir da década seguinte, passou a ser objeto de pesquisas e análises acadêmicas. 

  Nesse sentido, a relação com o Direito intensificou-se com o surgimento, nos Estados 

Unidos, do Critical Legal Studies, ainda na década de 1970, influenciado pelo movimento da 
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contracultura. O XXX tinha como objetivo estabelecer uma “sólida e bem engendrada crítica 

ao liberalismo e ao positivismo, o CLS proclamava a indeterminação do direito que emergiu 

no ambiente de modo de produção capitalista” (GODOY, 2005, p.9). Partindo da 

desconstrução de Derrida, surgiu o “trashing, que pretendia relegar ao lixo textos de doutrina 

jurídica e excertos de julgados forenses” (Idem, 2005, p.10).  

 Posto a grande influencia do Critical Legal Studies, Derrida foi convidado a se 

pronunciar sobre o tema “o direito e a justiça” em um colóquio organizado por Drucilla 

Cornell na Cardozo Law Scholl, em Outubro de 1989, com o título Deconstruction and the 

Possibility  of Justice. Desse colóquio resultou a obra “Força de Lei”, em que já na primeira 

parte, intitulada “Do direito à justiça”, Ele expõe uma série de questionamentos acerca da 

desconstrução e da  possibilidade de justiça: 

 [...] será que a desconstrução assegura, permite, autoriza a possibilidade da justiça? 

Será que ela torna possível a justiça ou um discurso consequente sobre a justiça e 

sobre as condições de possibilidade da justiça?. [...] Os “desconstrucionistas” têm 

algo a dizer sobre a justiça, algo a fazer com a justiça? Por que, no fundo, eles falam 

dela tão pouco? Isso lhes interessa, afinal? Não será, como alguns desconfiam, 

porque a desconstrução não permite, nela mesma, nenhuma ação justa, nenhum 

discurso justo sobre a justiça, mas constitui até mesmo uma ameaça contra o direito 

e arruína a condição de possibilidade da justiça? (DERRIDA, 2010, p.04) 

 

Assim, a presente investigação objetiva discutir as possibilidades para se pensar o direito a 

partir do referencial derridiano, sobretudo a partir da análise da argumentação do autor na 

obra “A Força da Lei”. No primeiro momento, apresenta-se brevemente a ideia de 

desconstrução. Posteriormente, para demonstrar possíveis respostas a esses questionamentos, 

discute-se as três aporias a justiça expostas por Derrida: a “epokhé”; “a assombração do 

indecidível” e “a urgência que barra o horizonte do saber”. Para tanto, a investigação segue o 

debate ainda incipiente na literatura brasileira acerca da concepção derridiana de direito
3
. Por 

fim, pretende-se também verificar em que termos é possível “desconstruir” o direito, para 

além das limitações da dogmática jurídica moderna. 

 

1. A DESCONSTRUÇÃO 

 
 A desconstrução é também uma atitude política que pressupõe a necessidade de 

desestabilização do direito, enquanto um instrumento de mediação social.  Refere-se, então, a 

um momento de hesitação, de “impossível decisão”. Embora Derrida tenha analisado diversas 

questões políticas, ele não tematizou a política como uma esfera autônoma, com categorias 

                                                           
3
 O desenvolvimento aqui apresentado retoma a sistematização apresentada por KOZICK (2004; 2005) para 

abordar a temática o direito e da justiça no pensamento derridiano.  
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próprias, na qual é possível exercer o juízo e a escolha em meio aos antagonismos, as batalhas 

e aos conflitos, típicos desta esfera. Acerca disso,  percebe-se que “a rigorosa indecidibilidade 

de uma leitura desconstrutivista falha no que se refere à atividade do julgamento político, da 

crítica política e da decisão política (CRITCHLEY, 1999, p.190). Percebe-se, então, que o 

objetivo da desconstrução, antes de oferecer diretrizes para a ação política é tensionar as 

fronteiras do pensamento, atingindo a “desneutralização” de todo e qualquer pensamento. 

Dessa forma, no que se refere ao direito, indica “em nome de uma exigência mais insaciável 

de justiça”, a “possibilidade de uma reinterpretação de todo aparato de limites em que uma 

história e uma cultura puderam confinar sua criteriologia” (DERRIDA, 2010, p.36).  

 Sendo assim, a justiça, no pensamento de Derrida, é possível apenas na democracia. 

Todavia, não se trata da ideia de Democracia presente no senso comum, ou do regime 

político, positivado no Preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Acerca disso, Caputo 

afirma que:  

 A própria ideia de desconstrução, tudo na desconstrução, está voltado à uma 

democracia por vir. Pois mesmo que as democracias existentes sejam o melhor que 

nós possamos fazer no momento presente, ou no modo menos pior de nos 

organizarmos, ainda assim as atuais estruturas democráticas são profundamente não 

democráticas. Elas são corrompidas, entre diversos fatores,  pelo dinheiro que 

abertamente compra votos, por contribuições das corporações aos políticos e 

partidos políticos que permitem a estas corporações encherem o ar e a água de 

substâncias cancerígenas, a encorajar o fumo entre os mais novos e os mais pobres 

de nossa sociedade [..]. (DERRIDA; CAPUTO, 1997, p.43)  

 

Acerca da democracia como algo “à venir”, Derrida afirma que “quando eu falo em 

democracia eu falo em democracia porvir; isto não significa que amanhã a democracia será 

realizada, e isto não se refere a uma democracia futura. Aqui está o futuro. Existe alguma 

coisa porvir” (DERRIDA, 1996, p.83). Costa (2010, p.244) comenta essa perspectiva “à 

venir” está presente no pensamento de Heidegger:  

[...] o que chamamos presente está desarticulado em relação a si. A desarticulação 

vem do fato de o presente ser um lapso passageiro do tempo, que só recebe sua 

significação do porvir; daquilo que ainda não veio ou não existiu, e que ambos os 

autores evitam chamar de ‘futuro’ para não confundi-la com a imagem reificada do 

tempo especializado e valorativamente indiferente das ciências e da metafísica. 

 

Derrida, influenciado por Levinas, considera que principal contribuição da ética é investigar a 

relação entre pessoas, ressaltando uma forte implicação de responsabilidade nesta definição.  

No pensamento de Levinas, a justiça é concebida a partir da relação ética com o outro: 

 na relação com o outro, este aparece para mim como alguém a quem eu devo algo, 

em relação a quem eu sou responsável. Daqui a assimetria da relação eu você, uma 

relação de completa diferença entre mim e você, porque toda a relação com o outro é 

uma relação de responsabilidade (LEVINAS, 1999, p.101).  
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Assim, a política e o direito, devem ser analisados a partir do enfoque da ética: a 

responsabilidade de um indivíduo para com o outro.  

 Essas relações situam-se em diversos contextos sociopolíticos, o que, por seu turno, 

implica em diversas concepções éticas, levando a necessidade de escolha entre estas.  A 

passagem da ética para a política ocorre porque um “terceiro” está presente nessa relação: 

A aparente simplicidade desta relação entre mim e você, na sua completa 

assimetria, é perturbada pela chegada de uma terceira pessoa, quem aparece 

ao lado do outro, ao seu lado. Essa terceira parte é também o vizinho, o rosto, 

uma inatingível alteridade. Aqui, com este terceiro, nós temos a proximidade 

de todos os homens. (LEVINAS, 1999, p.101) 

 

A relação com o outro – ética- é uma relação face a face, de responsabilidade e de 

proximidade, que antecede qualquer questionamento. A política, por sua vez, implica na 

responsabilidade por questionar e indagar. Assim, com a chegada deste terceiro, delimita-se a 

transição da ética para a política, a partir da qual se discute a questão do julgamento e da 

justiça: “como é, nesta pluralidade, o outro por excelência? Como eu posso julgar? Como 

comparar os outros – únicos e incomparáveis?” (Idem, 1999, p.102). Nessa passagem, 

diferenciam-se as relações éticas (a relação de infinita responsabilidade com o outro não 

pressupõe qualquer correspondência, o que excluiria a generosidade implícita nesta ideia de 

responsabilidade, tornando-a instrumental ou utilitária) e as relações políticas, caracterizadas 

pela reciprocidade/igualdade entre os membros de determinada comunidade. Dessa forma,  

Minha procura por justiça pressupõe uma nova relação, na qual todo o excesso de 

responsabilidade que eu devo ter perante o outro é subordinado à questão da justiça. 

Na justiça existe comparação, e o outro não tem nenhum privilégio em relação a mim. 

Entre pessoas que adentram esta relação, uma outra relação deve ser estabelecida, que 

pressupõe a comparação entre eles, isto é, pressupõe, justiça e cidadania. Limitação 

daquela responsabilidade inicial, a justiça ainda assim marca uma subordinação do eu 

em relação ao outro. Com a chegada do terceiro, o problema fundamental da justiça é 

colocado, o problema do direito, que é sempre do outro. (Ibidem, 1999, p.102) 

 

Para haver a igualdade necessária na política, essa infinita responsabilidade é limitada. Em 

outros termos, apesar da justiça tratar do indecidível, uma decisão é exigida pelas 

circunstâncias. Nesse sentido, o julgamento é um momento de transição: de uma aporia, do 

indecidível, para a tomada de uma decisão pragmaticamente determinada;  da ética para a 

ação política. Derrida não desenvolve os parâmetros desse julgamento, nem qual ação poderia 

ser considerada justa. Para ele, a justiça deve servir de guia, como um elemento crítico, porém 

jamais será presente plenamente.  Dessa forma,  

 Um aporte desconstrutivista da política, baseado na radical separação entre justiça e 

direito, e a não presença da primeira dentro do último, nos leva ao que se pode 

chamar de descorporificação da justiça, onde nenhum Estado, comunidade ou 

território pode ser tido como expressão da justiça. Alguém pode dizer que a 
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‘experiência da justiça é de uma absoluta alteridade ou transcendência’, a qual guia a 

política sem estar completamente no reino público (CRITCHLEY, 1997, p.36) 

 

Por isso, justiça e direito são desvinculados. Enquanto o Direito relaciona-se a um 

ordenamento jurídico, efetivo em determinado território, a Justiça é sempre um porvir. Dessa 

forma, por exemplo considerar que uma decisão judicial específica é integralmente justa.  

 A forma política que melhor pode conduzir a esta forma de justiça é a democracia. 

Não a democracia, como regime político efetivo em certo tempo e espaço, mas a democracia 

como abertura para o futuro. Justiça e democracia, ambas, escapam ao presente, representam 

algo que está por acontecer.  Percebe-se, então, o caráter aporético da justiça.  

 

2. A JUSTIÇA ALÉM DO DIREITO 

 

 Partindo da questão, “por que a desconstrução é justiça?”, Derrida afirma a existência 

de um paradoxo: é pela situação de ser indesconstruível que a justiça pode ser desconstruída. 

Segundo ele: 

 O paradoxo que eu gostaria de submeter a vocês para discussão é o seguinte:  é a 

estrutura descontruível do direito ou, se vocês preferirem, da justiça como direito, 

que assegura a possibilidade de desconstrução. A justiça em si mesma,fora ou além 

do direito, não pode ser desconstruída (DERRIDA, 2010, p.2) 

 

Assim, é pela existência do Direito – que pode ser construído e, portanto, também 

desconstruído – que a justiça, quando associada a ele, torna-se passível de desconstrução.  Se 

pensada como algo inerente ao Direito, a justiça instaura  um modo circular de justificação, 

em que o fato de pertencer ao Direito é suficiente para determinar que algo é justo. Nesse 

caso, a descrição vira prescrição: a descrição, por considerar o que pertence a ele como 

inerentemente justo, acaba por prescrever que o seu conteúdo seja significado de justiça.  Por 

rejeitar que a descrição seja transformada em prescrição, é que, segundo Derrida, direito e 

justiça não podem se tratados com sinônimos.  Enfim, direito e justiça são conceitos 

indissociáveis, porém também distintos e não podem ser tratados como sinônimos. Ao se 

equipar o direito e a justiça, em realidade, busca-se justificar o Direito por si mesmo. 

Comentando um texto de Montaigne, Derrida afirma: “A justiça do Direito, a justiça como 

Direito não é justiça. Leis não são justas por serem leis. Nós não obedecemos porque são 

justas, mas porque elas têm autoridade” (DERRIDA, 2010, p.19) 

 Derrida relaciona Direito e Força a partir do termo alemão Gewalt, que designa um 

poder legítimo, uma autoridade justa que, ao mesmo tempo utiliza-se da força legítima 
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(aquela que estabelece autoridade, que não significa violência ou abuso). Segundo Derrida, na 

base de todo o direito reside um ato de força, que, em si mesmo, não é justo ou injusto, 

legitimo ou ilegítimo; por isso, não pode ser justificado por qualquer critério anterior. Essa 

afirmação diferencia-se do intento de buscar a legitimidade do direito em fontes internas (por 

exemplo, a norma fundamental hipotética de Kelsen). Ao contrário da busca por um 

ordenamento jurídico “hermético”, autorreferente e autorregulado, se o Direito origina-se de 

um ato sem fundação, ele também pode ser desconstruído, tanto em relação à autoridade que o 

originou quanto à interpretação que prevalece. (Cf. DERRIDA 2010, p.7 e ss) 

 Assim, subjacente a aplicação do direito, há sempre a dimensão de uma força interna e 

autorizadora. Segundo Derrida: 

 Aplicação, enforceability, não é uma possibilidade exterior ou secundária que pode 

ser ou não agregada ao Direito. Ela é a força que está essencialmente implicada no 

próprio conceito de justiça como direito, de justiça como transformando-se em 

direito...A palavra enforceability nos lembra que não existe uma coisa tal qual o 

direito que não implique em si própria, a priori, dentro da estrutura analítica do seu 

conceito, a possibilidade de ser aplicado (pela força) (Ibidem, 2010, p.5) 

 

A justiça, no contexto do Direito, adquire essa força autorizativa. Por isso, é necessário 

diferenciar direito e justiça; o primeiro possui uma “força” inerente e pode ser desconstruído. 

Por seu turno, a justiça pode ser entendida como aporia, sendo indesconstruível. Segundo 

Derrida: 

 Uma aporia é um não caminho. A justiça será, deste ponto de vista, a  experiência 

daquilo que nós não podemos experimentar...Eu acredito que não exista justiça sem 

esta experiência, tão impossível quanto ela seja, de uma aporia. A justiça é a 

experiência do impossível. Uma vontade, um desejo, uma exigência de justiça cuja 

estrutura não seja a experiência de uma aporia não terá a chance de ser o que ela é, 

notadamente, um chamado por justiça (Ibidem, 2010, p.30) 

Assim, novamente Ele separa direito e justiça: 

 O direito não é justiça. O direito é um elemento de cálculo e é justo que existe o 

direito, mas a justiça é o incalculável, ele requer que nós calculemos o incalculável; 

e as experiências aporéticas são experiências, tão improváveis quanto necessárias da 

justiça, isto quer dizer, de momentos em que a decisão entre o justo e o injusto não é 

jamais assegurada por uma regra (Ibidem, 1990, p.30) 

A justiça é infinita, incalculável, não é simétrica. Por seu turno, o Direito é um sistema de 

legalidade, que almeja ser estável e duradouro, regulador e normativo. Assim, um dos 

desafios na relação entre o direito e a justiça é conciliar a generalidade do primeiro com a 

singularidade da segunda. Conforme Derrida, essa questão perpassa também a atuação dos 

tribunais: 

 Como nós podemos conciliar o ato da justiça que sempre é concernente à 
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singularidade, à indivíduos, insubstituíveis grupos e vidas, com o outro ou eu 

mesmo como outro, em uma situação única, com a regra, a norma, o valor ou o 

imperativo da justiça, o qual, necessariamente tem uma forma genérica, ainda que 

esta  generalidade prescreva um aplicação singular em cada caso? (Ibidem, 2010, 

p.29) 

Para aplicar o direito é necessária uma mediação entre o universal e o particular, entre a 

norma e a exigência de justiça na situação fática. Assim, a interpretação também deve atentar 

a singularidade de cada caso, sem tornar o conteúdo do direito fluido que a ponto de 

contradizer as finalidades do Direito (tais como a mediação e a estabilização das relações).  

 Embora seja uma aporia, algo impossível de ser experimentado, a experiência da 

justiça também é algo imprescindível.  A partir da separação radical entre direito e justiça, há 

uma “descorporificação” da justiça, posto que nenhum Estado, comunidade ou território pode 

ser identificado com essa concepção. A experiência da justiça é de absoluta alteridade, porque 

esta guia a política, mesmo não pertencendo ao âmbito público (Cf. CRITCHLEY, 1997, 

p.936). Nesse sentido, justiça e democracia se assemelham como algo que está por acontecer, 

que não pertencem ao presente (aqui e agora) nem ao futuro: 

 Ela deve ter um porvir, o qual eu rigorosamente distingo do futuro que pode sempre 

reproduzir o presente. A justiça [...] é algo porvir, a verdadeira dimensão de eventos 

irredutíveis no tempo. [...] Talvez seja por essa razão que, desde que a justiça não é 

somente um conceito jurídico ou político, ela se abra para este porvir da 

transformação, a reformulação ou refundação do direito e da política (DERRIDA, 

2010, p.29). 

Assim, se a justiça representa a infinita responsabilidade para com o outro, ela nunca está 

completa. Essa é a primeira aporia. Todavia, ela representa uma possibilidade de mudança e 

de transformação porque denota uma responsabilidade inafastável e inadiável em relação ao 

outro.   

 O passado se insere em uma concepção de temporalidade não linear, que não pode ser 

traçada em uma ordem cronológica. O presente é algo que está para além de si, está por ser 

realizado, é um momento em suspenso entre o que é e o que será. A justiça, enquanto aporia, 

situa-se nesse presente, um momento considerado inalcançável.  Dessa forma, “segue que não 

existe nunca um momento no qual nós possamos dizer no presente que uma decisão seja 

justa...”(Idem, 1990, p.962). A remissão à lei conduz necessariamente ao momento de 

instituição desta lei, em que não havia justiça.  Sendo assim, por exemplo, uma decisão 

judicial pode ser considerada legítima ou legal, mas não justa.  

 Essa concepção da justiça inalcançável relaciona-se também com aquilo que Derrida 

chama de “fantasma do indecidível”: uma decisão é sempre tomada com base em uma das 

diversas perspectivas possíveis. Certas possibilidades de sentido são sempre desprezadas. E 
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isso possui implicações mais amplas do que um conflito de normas, ou de regras 

hermenêuticas. A ética de justiça afirma uma responsabilidade infinita com o outro, que 

jamais é realizada. Por isso, a justiça pressupõe uma decisão que é impossível. O indecidível 

não significa a impossibilidade de “escolher” entre diversas opções, em razão, por exemplo, 

da complexidade de determinado conflito social.  Em realidade, o indecídivel relaciona-se 

com o fato de que o ser humano jamais consegue capturar a singularidade do outro 

plenamente. Segundo Derrida:  

 Não existe um momento aparente em que uma decisão possa ser chamada presente e 

completamente justa: ou ela não foi produzida de acordo com uma regra, e nada nos 

autoria a chama-a de justa,  ou ela já seguiu uma regra – seja por tê-la recebido, 

confirmado, conservado ou reinventado – o que por sua vez não garante 

absolutamente nada e, acima de tudo, se pudesse garantir a decisão seria reduzida ao 

cálculo e nós não podemos chama-la de justa (Ibidem, 2010, p.45) 

Por fim, ao tratar da terceira aporia, “a urgência que barra o horizonte do saber”, Derrida 

afirma a necessidade de se pensar a justiça para além de sua relação com o direito: 

uma das razões pelas quais estou mantendo tal distância de todos esses horizontes – 

desde o ideal regulador kantiano ou do advento messiânico, pelo menos na sua 

interpretação convencional – é precisamente porque eles são horizontes. Como o 

nome grego sugere, um horizonte é, ao mesmo tempo, a abertura e o limite que define 

um infinito progresso” (Ibidem, 2010, p.45) 

Assim,  “a  justiça é infinita porque é irredutível, irredutível porque devida ao outro, devida 

ao outro antes do qualquer contrato, porque ela é vinda, a vinda do outro como singularidade 

sempre outro” (Ibidem 2010, p.45); isto é, é inapresentável e, em sua plenitude, irrealizável. 

Todavia, a justiça “inapresentável como ela pode ser, não espera. Ela é aquilo que não pode 

esperar”. Acerca disso, Derrida sintetiza: “para ser direto, simples e breve, deixe-me dizer 

isto:  uma decisão justa é sempre requerida imediatamente” (Ibidem, 2010, p.47).  

 Apesar de justiça e direito parecerem, em muitos aspectos, contraditórios, é 

imprescindível que o direito exista e que a justiça se apresente. Nesse contexto. A justiça, de 

maneira isolada,  

  [...] corre o risco de privar outros do cuidado que lhes é devido, concentrando-se em 

um só “outro. A lei, o direito, não apenas comete injustiças; impede igualmente a 

justiça de se extraviar, caso venha a se deixar monopolizar pelas demandas infinitas 

de um só. Em segundo lugar, o direito pode limitar as eventuais injustiças 

imprevisíveis e incontroláveis perpetradas em nome da justiça (COSTA, 2010, 

p.256-257) 

Esse caráter aporétio pode potencializar a percepção da justiça como uma forma de 

intervenção e transformação da realidade. Segundo Derrida: “que a justiça exceda o direito e o 

cálculo, que o não apresentável exceda o determinável não pode e não deve servir de álibi 
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para ficar fora das batalhas jurídico-politicas, dentro de uma instituição ou de um estado e 

outros” (DERRIDA, 1990, p.970). Segundo KOZICK (2004, p.54), a busca “incessante pela 

justiça, através de um compromisso ético dos tribunais para com a mesma pode levar à 

transformação do direito e à sua melhor adequação a uma sociedade democrática”.  

 Sendo assim, é necessária  uma interpretação do direito “que reconheça a sua 

indeterminação de sentido, [...] a contingência e fragmentação do social”, estando assim apta 

a “fazer frente ao crescente grau de complexidade e ao incremento do número de conflitos, 

típicos das sociedades contemporâneas” (Idem, 2004, p.54). Acerca da importância da 

desconstrução para a interpretação, ressalta-se que:  

 A desconstrução pode atuar no sentido de revelar os elementos silenciosos do texto, 

aquilo que ficou subentendido, mas estava lá. Esse espaço interpretativo que se abre 

com a desconstrução pode ajudar a reter o dogmatismo da hermenêutica jurídica, 

deixando aberta a possibilidade do surgimento de uma outra interpretação, de um 

novo sentido para o texto. Levando em conta que os juízes tomam decisões políticas, 

apesar do entendimento estabelecido de que não deveria fazê-lo, manter a abertura 

do texto jurídico torna-se essencial para a própria democracia. Como uma via de 

mão dupla, o direito torna-se mais legítimo na medida em que suas prescrições 

abrem-se à revogabilidade, toda vez que não puderem justificar-se, e a democracia 

se fortalece toda vez que isso pode ser realizado sem grandes rupturas institucionais. 

(NIGRO, 2004, p.98) 

 

Nesse sentido, percebe-se que a "desconstrução" é pensada como uma atitude política, a qual 

pressupõe a transformação da política e do direito enquanto instrumentos de mediação social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enfim, a desconstrução, tal como apresentada em uma breve contextualização, não é 

um modelo metodológico: é a tentativa  de derivar um exercício racional das características 

relacionais do ser humano. Nesse sentido, por ser essencial a vida em sociedade, é 

imprescindível que o direito seja desconstruído.  A desconstrução não é um processo inverso, 

um desfazer. Antes, é outra maneira de pensar o direito: a dogmática, a aplicabilidade das leis, 

a democracia e o próprio entendimento do que é justo. A justiça, a partir da influência do 

pensamento derridiano, é mais do que “fazer a coisa certa” ou “dar aquilo que cada um 

merece”.  A justiça precede ao direito e ocorre, independentemente dele, nas relações éticas. 

Por sua vez, a partir da desconstrução do direito, percebe-se que “a força para criação do 

direito compreende um ato de violência, uma vez que não há comprometimento com o justo, 

mas reflete um ato de autoridade” (DERRIDA, 2010, p.4). 

 O pensamento derridiano apresenta a justiça como uma experiência do impossível. A 
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justiça como aporia é algo inalcançável. Para que a justiça seja, ao menos, uma possibilidade, 

o direito pode valer-se da desconstrução, por exemplo, no momento da aplicação da norma. 

Nessa perspectiva, não existem meros “operadores” do direito. Quem atua no Direito, sob a 

ótica da desconstrução, é um agente capaz de ver aquilo que está subentendido, oculto; é 

necessário (re)interpretar a lei, desconstrui-la, evidenciando os seus fundamentos, para que  

realização da justiça seja uma possibilidade. 

 Segundo Derrida, a lei não assume a identidade da justiça. A justiça é uma promessa, 

cujo o cumprimento está sempre à venir. A efetividade da lei, portanto, não significa justiça. 

Para tanto, é necessária uma relação de responsabilidade por parte o julgador. A possibilidade 

de justiça reside na desconstrução da lei, por uma relação ética de infinita responsabilidade 

para com o outro. Por isso, a justiça é a própria desconstrução; ou, como sugere XXX, ao 

invés de um sentido aditivo “Desconstrução e a possibilidade da justiça”, tem-se um sentido 

afirmativo “a Justiça como a possibilidade da desconstrução”
4
. Em suma, a desconstrução do 

direito não é mera especulação: é a “chance política de todo o progresso histórica”, uma 

proposta desestabilizadora dos paradigmas vigentes com vistas a uma justiça de 

responsabilidade para com o outro.  
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