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Estudar o direito é, assim, uma atividade difícil, que 
exige não só acuidade, inteligência, preparo, mas 

também encantamento, intuição, espontaneidade. 
Para compreendê-lo é preciso, pois, saber e amar. 

Só o homem que sabe pode ter-lhe o domínio. 
Mas só quem o ama é capaz de  

dominá-lo rendendo-se a ele. 
 

Tercio Sampaio Ferraz Júnior 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uma bela iniciativa do Professor Willis Santiago Guerra Filho em 
prestar homenagem ao Professor Tercio Sampaio Ferraz Júnior, 

cuja profícua vida acadêmica resultou na merecida outorga  
do título de Professor Emérito da Faculdade de Direito  

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
 

Ignacio Maria Poveda Velasco  
Caio Morau 

 
 
 
 
 
 
 

Introdução ao estudo do direito de Tercio Sampaio Ferraz Júnior é, 
sem dúvida alguma, umas das mais importantes obras de teoria do 

direito (ou metodologia jurídica) já escritas no Brasil 
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APRESENTAÇÃO 

Paola Cantarini1 
Willis Santiago Guerra Filho2 

 

 
 A presente obra surgiu da iniciativa de nossa então discente no Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Direito da PUC-SP, Maria Carolina Nomura Santi-

ago, hoje já titulada Mestre em Direito por ele. Tocada pela discussão que o Prof. 

Tercio Sampaio Ferraz Jr. vinha animando já há tempos no Programa, em seus 

cursos no doutoramento, sobre o tema “Justiça e Vingança”, sugeria que nos em-

penhássemos em reunir estudos a respeito, o que de imediato despertou nossa 

simpatia pela ideia. Consultado a respeito, o Prof. Tercio mostrou-se favorável a 

que supervisionássemos o trabalho, dispondo-se ele próprio a nos enviar cola-

boração. Notando que as adesões iam se dando motivadas também pelo apreço 

ao inspirador da linha de pesquisa e avizinhando-se a data em que se comemo-

rará o seu aniversário de oitenta anos, de pronto compreendemos que a obra 

poderia se tornar um tributo a ele, sendo o que o leitor agora tem em mãos. 

 A capacidade organizatória que demostrou o Prof. Lafayette Pozzoli, ao es-

pontaneamente propor destaques de textos e estruturação dos artigos em seções, 

por exemplo, logo evidenciou ser mais do que um autor de texto para a coletânea, 

 
1 Bacharela em Direito e Ex-Professora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas 

(FMU).  Mestra e Doutora em Direito pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Ponti-

fícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutora em Filosofia do Direito pela Universidade 

del Salento, Itália. Doutora em Filosofia pela PUC-SP. Pós-Doutora em Filosofia, Arte e Pensamento 

Crítico pela European Graduate School, Saas-Fee, Suíça. Pós-Doutora em Sociologia no Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. Pós-Doutora em Filosofia do Direito pela Fa-

culdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Pós-Doutora em Direito e Inteligência Artifi-

cial pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-

SP).  Visiting researcher na Scuola Normale Superiore de Pisa, na Faculdade de Direito da Universi-

dade de Lisboa e no European University Institute. Pesquisadora no Instituto de Estudos Avançados 

(USP), no Lawgorithm, no Instituto Legal Grounds for Privacy Design e no Turing Institute da Uni-

versidade de Oxford. 
2 Professor Titular no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor Permanente no Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ex-Professor Titular de Filosofia na Uni-

versidade Estadual do Ceará (UECE). Doutor em Ciência do Direito pela Universidade de Bielefeld, 

Alemanha. Doutor e Pós-Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Mestre em Direito, Doutor em Comunicação e Semiótica e em Psicologia Social/Política pela PUC-

SP. Bacharel em Direito, Especialista em Filosofia, Livre Docente em Filosofia do Direito e Professor 

Titular de Direito Processual Constitucional pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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mas igualmente um coorganizador, a quem muito agradecemos. Nossos agradeci-

mentos igualmente ao Diretor da nossa Faculdade de Direito da PUC-SP, Prof. Vi-

dal Serrano Jr., assim como ao chefe de nosso departamento lá e também 

coordenador de nosso Núcleo de Pesquisas no referido programa, Prof. Celso 

Campilongo, por aceitarem de pronto, com entusiasmo, redigirem para a obra o 

posfácio e o prefácio, respectivamente, dando assim contribuições que se soma-

ram às que a compõem para qualifica-la ainda mais, em sentido substantivo.  

 Nosso homenageado tem vínculo acadêmico com a PUC-SP desde muito re-

cuada data, havendo testemunhos de sua participação na elaboração do próprio 

projeto de nosso Programa de Pós-Graduação para aprovação junto à Fundação 

CAPES, juntamente com outro grande e muito saudoso Mestre da teoria e filosofia 

do direito, Luis Alberto Warat, em colaboração para com outro ícone de nossa 

área, da PUC-SP e também da política brasileira, Franco Montoro. Em manifesta-

ção pública durante palestra que ministrou nesta universidade, o Prof. Tercio re-

latou se recordar de ter presenciado, em tenra idade, a solenidade de instalação 

da PUC-SP, em razão de seu parentesco com o oficiante da cerimônia religiosa que 

marcou a data. Nossa intenção, portanto, é de lhe oferecer aqui tributo de pro-

funda admiração por tantos anos dedicados à docência e, em especial, na PUC-SP, 

onde a começou e ainda exerce, com tanto vigor, compromisso e doação. 

 Ao coautor desta Apresentação apraz registrar que assistiu aulas do Prof. 

Tercio ainda antes de ingressar formalmente como aluno da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Ceará, ministradas em seu curso de mestrado, em 

1978, acompanhando a convite dela uma aluna do curso, que depois veio a ser sua 

coordenadora por muitos e bem profícuos anos, assim como diretora daquela Fa-

culdade na inesquecível gestão em que ela chegou ao seu primeiro centenário, a 

saber, a muito saudosa Profa. Maria Magnólia Lima Guerra. Estas aulas, bem como 

o convívio na oportunidade com o ministrante, que logo se tornou em amizade 

selada pelo amor comum à filosofia, superando a barreira geracional, foram deci-

sivas para vir a fixar uma então ainda indefinida vocação para os estudos de teoria 

e filosofia do direito, tendo como orientação a busca de aperfeiçoamento frequen-

tando a cultura germânica, o que culminou na realização do doutoramento na Ale-

manha. E para a consecução deste difícil projeto foi crucial o apoio recebido por 

um importante, de modo todo especial para o Brasil, também querido professor 

de teoria e filosofia do direito da Universidade de Frankfurt am Main, muito la-

mentavelmente falecido há apenas dez dias, o Prof. Wolf Paul, a quem teve a for-

tuna de conhecer em 1983, apresentado pelo seu então já professor no curso de 

mestrado da PUC-SP, Tercio Sampaio Ferraz Jr. 

 A coautora desta Apresentação, por seu turno, foi orientada pelo Prof. 

Tercio em seu doutoramento em direito na PUC-SP, desenvolvendo com seu 

apoio e incentivo tema que poderia intimidar ou mesmo provocar a rejeição por 

parte de quem seja dotado de mentalidade menos propícia a avanços e inova-

ções, nomeadamente, o de uma Teoria Erótica do Direito. Seu preito de gratidão 

a ele, portanto, é igualmente incomensurável. 
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 Sobre os textos que compõem a presente obra, não entendemos cabível 

adiar sua leitura discorrendo, ainda que sinteticamente, a respeito do que con-

tém. Só nos resta augurar que sejam lidos com proveito, favorecendo meditação 

e posterior prática do e com o direito que se aproxime mais da paz da justiça, 

afastando-se assim da violência da vingança. Uma última palavra vai para agra-

decer e louvar nosso editor, Fransmar Barreira Costa Lima, não só pela compe-

tência demonstrada em seu ofício, como pela pronta acolhida de nossa proposta, 

com a sensibilidade própria de quem é igualmente um acadêmico com excelente 

formação em nossa tão amada quanto sofrida área da filosofia. 

 

 

São Paulo, 21 de abril de 2021 

 

(Dia de Tiradentes, Patrono da Nação Brasileira,  

a quem se negou Justiça, impingindo cruel Vingança). 
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PREFÁCIO 

Celso Fernandes Campilongo1 
 

 

Enorme honra prefaciar livro que, em boa hora, Paola Cantarini Guerra 

e Willis Santiago Guerra Filho coordenaram e Maria Carolina Nomura Santiago 

e Lafayette Pozzoli organizaram: “Justiça e a vingança. Homenagem ao Professor 

Tercio Sampaio Ferraz Junior”. O homenageado dispensa apresentações. É reco-

nhecido – unanimemente (!), raridade em todos os campos do conhecimento 

universitário; ainda mais admirável nas polêmicas disciplinas zetéticas – como 

um dos mais notáveis professores, juristas e filósofos do Direito do Brasil. Aque-

les que foram alunos de Tercio Sampaio Ferraz Junior, dentre os quais me incluo 

com orgulho, sempre o identificam como mestre dos maiores e melhores atribu-

tos. A homenagem pelos oitenta anos é mais do que justa. A contribuição de Ter-

cio para os estudos jurídicos no Brasil é inestimável.  

O livro reúne ensaios de vários professores, muitos dos quais amigos, cole-

gas e antigos alunos de Tercio. Todos admiradores da obra e da pessoa homenage-

ada. Justiça e vingança aparecem nos artigos como bifurcação, entrelaçamento e 

paradoxo. A pluralidade de abordagens é inerente ao tema. Impossível resumir a 

diversidade e riqueza dos enfoques neste breve prefácio. Tomo como mote, então, 

dois pontos. Primeiramente, a noção de Justiça e as diferenças entre Themis e Diké. 

Depois, projeto considerações sobre a relação filial entre as deusas – Themis é mãe 

de Diké – e discuto como o imaginário que decorre dessa relação pode aclarar as-

pecto específico no mundo atual: a “viralização” das comunicações nas redes sociais 

e seus vínculos com a vingança e a Justiça. 

Nosso homenageado brinda os leitores com o texto “Breve reflexão so-

bre Justiça”. Descreve a Justiça como problema e conceito. Como problema re-

presenta conjunto aberto de alternativas, horizonte de possibilidades, algo 

vazio, mas que adquire consistência, toma conformação e se configura em situ-

ações concretas. Conceitualmente, ainda que seja difícil defini-la, a Justiça con-

fere sentido às existências social e pessoal. 

A partir daí, textos alternados do livro diferenciam Themis e Diké. The-

mis é a “espada”. Divindade cósmica, universal, eterna e imutável. Está próxima 

 
1 Professor das Faculdades de Direito da USP (onde é vice diretor) e da PUC-SP (onde é chefe do 

departamento de Teoria do Direito e coordenador do Núcleo de Filosofia do Direito do Programa 

de Pós-graduação).   
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do direito divino. É mística, afetiva e sanguínea. Está relacionada aos laços de 

família e à exigibilidade moral. Percebe-se sua proximidade das soluções diabó-

licas e da vingança. Diké é a “balança”. Divindade social, construção da polis, di-

reito dos mortais, artificial e mutável. Vizinha do direito positivo e da 

contingência dos assuntos humanos. É analítica, calculista e racional. Vincula-se 

à trama social e à exigibilidade propriamente jurídica. Daí sua proximidade das 

soluções prudentes e ponderadas. 

Essa reconstituição dicotômica sugere obstáculos intransponíveis a se-

parar as divindades. Nada disso. Entre a execução vigorosa de Themis e a deli-

beração cuidadosa de Diké existe continuidade e recíproca dependência. 

Formam a unidade de uma diferença. Mescla que o olhar refinado dos juristas 

que contribuem para este livro identificam muito bem.  

Themis é conflituosa e vingativa. Dá margem aos embates crescentes e 

sem fim. Evoca solidariedade e vínculos de sangue. Por isso, como ensina Tercio 

Sampaio Ferraz Junior em outro trabalho sobre o tema – “Justiça e vingança”, 

http://genjuridico.com.br/2019/08/13/justica-e-vinganca/ – a “vingança ‘re-

percute’, tende a se amplificar a cada ato, como numa vertigem sem qualquer 

limitação ou medida.” Pode-se dizer que a vingança é “viral” e contagiosa. Diké 

é apegada a regras, controles e medidas. Preocupa-se com a viabilidade das so-

luções previsíveis, imparciais e conformes com as leis humanas.  Traduz e es-

tanca conflitos. Circunscreve e reconhece os limites do direito. As aporias e 

exageros de Themis desaguam nas formas, prazos e procedimentos de Diké.  

Combina-se, de um lado, a infinita e dionisíaca variação de Themis, que pode 

conduzir às tragédias do conflito e da vingança à, de outro lado, autocontida e 

apolínea redundância de Diké, voltada à tradução equilibrada de valores e à pro-

porção de adequação das regras.  

O que a comunicação “viral” das redes sociais tem a ver com isso? Ao 

nosso sentir, muitíssimo. A Internet não opera como organização convencional 

de tomada de decisão. “Likes”, “clicks” e “emojis” se prestam à superficialidade, 

imediatismo, emocionalismo e à resistência a instituições e regras. Por isso, são 

espaços propícios às ofensas endêmicas, acêntricas e heterárquicas. A intersub-

jetividade cede lugar à transsubjetividade (confira-se a “Apresentação” de Ter-

cio Sampaio Ferraz Junior ao livro “Teoria do Direito. Primeiras reflexões”, de 

Guilherme Roman Borges. São Paulo: Almedina, 2020). Aflora espaço propício à 

vingança e a uma nova forma de conflituosidade social: o “conflito viral”. A 

guerra sem fim de comunidades anônimas, inconscientes e ressentidas. No lugar 

da verdade, do argumento e da reflexão impõem-se a velocidade, a fugacidade 

da “visita” e o automatismo impessoal dos aplicativos. No espaço e em substitui-

ção à “identidade civil”, emerge uma indecifrável e ainda inexistente “identidade 

digital”. Como se tece o futuro? Em zonas sem referências, lugares do “não sa-

ber”, nichos inalcançáveis pelas Constituições e pelos Tribunais: “Deep Inter-

net”, “criptomoedas”; “Fake News”. 
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São as novas arenas da conflituosidade social: intangíveis para Diké; 

disponíveis, por enquanto, à sede de vingança de uma Themis com dificuldades 

para parir a filha dileta. Aquilo que era massivamente público se transforma em 

lide massivamente secreta. O direito não regula e não reprime a nova conflituo-

sidade social viral.  

O conflito social clássico dispunha de formas de comunicação e espaços 

decisórios pautados e limitados por organizações. Não é assim com o conflito 

viral. A viralidade não pode ser “decidida”. É fragmentária, efêmera e líquida. 

Não tem conteúdo, sujeito e objeto. Conteúdos não se deixam derramar. Sujeitos 

não são anônimos. Objetos possuem meios físicos. A liquidez transsubjetiva do 

viral é virtual. Penetra nas profundezas da sociedade de modo oculto e camu-

flado. A participação e o “contágio” não se dão por interação, mas por standards 

e programas que desconhecem limites. Como personificar Diké, dar-lhe à luz e 

fazer com que fique em pé, caminhe e controle o ímpeto vingativo das redes e 

milícias virais? 

O belo livro em justa celebração a Tércio Sampaio Ferraz Junior ajuda a 

pensar esses problemas tão candentes e intrigantes da Justiça moderna.  

 

 

 

 

 

 


