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Resumen 

El trabajo es un análisis de la decisión judicial como un discurso orientador de 
conductos y medio de la reproducción del poder en la sociedad. La decisión judicial se entiende 
como discurso, sujeto a la misma dinámica propuesta por Michel Foucault a todos los discursos 
en la sociedad - el poder, el poder disciplinario, biopoder y gubernamentalidad. Así, es posible 
analizar los factores que guían las producciones discursivas judiciales a través de la observación 
de regularidades necesarias para el ejercicio del poder. Esta observación es el concepto de 
“Economía Política”. El objetivo es proporcionar una herramienta posible para el análisis de las 
decisiones judiciales mientras resultados de los discursos sociales. La metodología consistió en 
revisión de la literatura de Michel Foucault para la definición del concepto y su aplicación a las 
decisiones judiciales sobre el tema "Internet", que implica desde la concepción del fenómeno 
por el derecho hasta la evaluación en temas tales como la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo y 
el ciberactivismo. 

Trata-se da análise da decisão jurídica enquanto discurso orientador de condutas e 
reprodutor de poder dentro da sociedade. A decisão jurídica é entendida como discurso, 
submetido às mesmas dinâmicas propostas por Michel Foucault para todos os discursos na 
sociedade – poder, poder disciplinar, biopoder e governamentalidade. Desse modo, é possível 
analisar os fatores que orientam as produções discursivas judiciais, através da observação das 
regularidades necessárias à prática do poder. Observar as práticas de poder é identificar os 
elementos que limitam a governamentalidade, e dão as divisas entre regular demais e regular de 
menos.Esta observação consiste no conceito de Economia Política. O objetivo é fornecer uma 
ferramenta possível à análise das decisões jurídicas enquanto discursos resultados de processos 
sociais. A metodologia aplicada consistiu na revisão bibliográfica da obra de Michel Foucault 
para a delimitação do conceito e sua aplicação a decisões jurídicas no tema “internet”, o que 
envolve desde a concepção do fenômeno pelo direito até a avaliação sobre temas como 
cybercrime, cyberterrorismo e cyberativismo. 

 

1. Introdução. 

Trata-se da análise da decisão jurídica enquanto discurso orientador de condutas e 

reprodutor de poder dentro da sociedade. A decisão jurídica é entendida como discurso, 

submetido às mesmas dinâmicas propostas por Michel Foucault para todos os discursos na 

sociedade – poder, poder disciplinar, biopoder e governamentalidade. Desse modo, é possível 

analisar os fatores que orientam as produções discursivas judiciais, através da observação das 
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regularidades necessárias à prática do poder. Observar as práticas de poder é identificar os 

elementos que limitam a governamentalidade, e dão as divisas entre regular demais e regular de 

menos. Esta observação consiste no conceito de Economia Política. 

Embora nunca tenha sido posta de lado como objeto da Ciência do Direito, a Decisão 

Jurídica, enquanto elemento de formação deste saber, é conteúdo preterido tanto no ensino 

quanto na pesquisa em Direito2, quando muito, tratado de forma transversal, a exemplo das 

obras de Kelsen3 e Hart4. 

De um lado, a depender dos currículos dos cursos universitários e da postura praticada 

no ensino jurídico, pelo menos em termos locais, nas mais de trinta instituições do Estado do 

Pernambuco (Brasil), o contato do acadêmico com a decisão jurídica nos longos anos de 

graduação se limita a uma ou outra jurisprudência em sala de aula, ou explanações 

propedêuticas sobre common law5. Em casos extraordinários, alguns estudos de Informática 

Jurídica. 

No sentido contrário a este papel coadjuvante, a decisão jurídica constitui elemento 

fundamental da crescente concretização e individualização da norma6. Não há como negar sua 

importância, seja na perspectiva da dogmática tradicional e dos esquemas silogísticos de 

concretização da norma7, seja nas perspectivas da teoria, da filosofia e da sociologia jurídicas, 

orientadas por questões como eficácia, justiça e legitimidade. Diante de tal panorama, a difusão 

de trabalhos que se debrucem sobre o tema pode oferecer alternativas tanto no entendimento das 

dificuldades quanto na proposição de soluções às problemáticas próprias do judiciário e ao seu 

déficit em responder às demandas da sociedade8. 

Concomitantemente, é necessário um aporte teórico que instrumentalize adequadamente 

estes estudos, fornecendo tanto explicações e conceitos que correspondam à temática estudada 

quanto ferramentas que sirvam à manipulação satisfatória dos conjuntos de dados disponíveis9. 
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Assim é que este trabalho se vale da Teoria de Michel Foucault para criar uma 

ferramenta efetiva de estudo da Decisão Jurídica. A base desta ferramenta de análise se 

fundamenta na proposta de análise discursiva10 em conjunto com o conceito de economia 

política, modalidade de análise cujos dados fornecem as condições do exercício do poder 

estatal11. 

O objetivo é demonstrar a possibilidade de uma análise discursiva da decisão jurídica, 

nos termos propostos por Foucault12; afirmar a economia política como ferramenta útil não só 

ao exercício da prática governamental13, mas ao próprio entendimento desta, e por conseguinte, 

convertê-la em ferramenta útil também àqueles que se relacionam com o aparelho estatal, 

especialmente os que se envolvem em demandas jurídicas frente ao judiciário; e, por fim, pautar 

que esta análise discursiva sirva-se dos elementos a serem observados pela economia política, 

enquanto saber instrumental da prática governamental. 

 De início, procedemos à delimitação dos conceitos selecionados como úteis à 

construção do método da análise da decisão jurídica. Os discursos e seu conceito, as dinâmicas 

que os envolvem, seus processos de produção e consolidação, as práticas de poder intrísecas a 

eles. Observadas as estruturas que regem a produção dos discursos, consideradas as 

especificidades no que se refere às suas relações com o poder, e transferida esta modalidade de 

análise para a prática governamental, constituído o conceito de economia política, apresentamos 

um referencial de pesquisa possível a partir do método proposto ao longo do texto. 

2. Michel Foucault e seus conceitos: o discurso. 

O primeiro conceito fundamental tomado de Foucault é a definição de discurso. Tal 

definição sempre constituiu um problema para as ciências da linguagem, e não há ainda, se é 

que possa haver, uma definição plena do que seja discurso14. Este problema se agiganta quando 

falamos não de um autor propriamente de linguística, que construiu uma teoria linguística geral, 

mas um filósofo cujo objeto por vezes tem como tema a questão da linguagem. O próprio autor 

reconhece estas dificuldades: 

Finalmente, em lugar de estreitar, pouco a pouco, a significação tão 
flutuante da palavra “discurso”, creio ter-lhe multiplicado os sentidos: 
ora domínio geral de todos os enunciados, ora grupo individualizável 
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de enunciados, ora prática regulamentada dando conta de um certo 
número de enunciados(…)15. 

No enfrentamento destas dificuldades, sua tentativa de definir discurso começa com 

uma afirmação. O campo dos discursos, ou das formações discursivas, seria o domínio 

“constituído pelo conjunto de todos os enunciados efetivos (que tenham sido falados ou 

escritos)”16. Duas observações se apresentam aqui. A primeira delas, quanto à possibilidade de 

estudo de um campo tão vasto. Fica evidente a necessidade de reduzir este conjunto inicial, 

efetuar um recorte provisório, para tornar possível uma identidade ao objeto. Ninguém realiza 

um estudo planejando ter como objeto todos os discursos produzidos. É preciso limitar o objeto. 

“É preciso, empiricamente, escolher um domínio em que as relações corram o risco de ser 

numerosas, densas e relativamente fáceis de descrever (…)”17.  

A segunda observação corresponde ao conceito de enunciado, do qual depende a 

definição de discurso. Para construí-lo, Foucault experimenta quatro hipóteses de unidade, de 

conexões que consigam reunir todas as espécies numa única categoria com conceito comum. 

Está à procura das unidades dos discursos18. São estas as hipóteses de unidade: 

- Unidade pelo Objeto – “Os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, formam 

um conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto”19. 

- Unidade pelas Modalidades de enunciado – Privilegia a estrutura sintáxica dos enunciados, 

“sua forma e seu tipo de encadeamento”20. 

- Unidade pelos Conceitos – É a hipótese de enunciados que formulem conceitos comuns sobre 

o que falam. Baseia-se na “determinação do sistema dos conceitos permanentes e coerentes que 

se encontram em jogo”21. 

- Unidade pelas Estratégias – É modo de articulação dos elementos das demais hipóteses. O 

elemento de unidade seria constatado pela observação do seu encadeamento (modalidades de 

enunciado) e pela explicação das formas unitárias sob as quais eles se apresentam: identidade 

(objeto) e persistência dos temas (conceitos)22. 

Foucault apresenta estas hipóteses e as desenvolve, para logo em seguida abandoná-las. 

Isso porque demonstra, uma por uma, a inviabilidade de todas elas como instrumento unificador 
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dos discursos23. No entanto, não as abandona por completo. Ele recupera estas hipóteses por 

meio de uma proposta de delimitação do conceito de discursos que não esteja baseada na 

univocidade. Nessa proposta de conceituação, é abolida a tentativa de um conceito positivo, 

baseado na correspondência a uma essência. A proposta utiliza os mesmos elementos – objeto, 

modalidades, conceitos e estratégias – mas ao invés de buscar a permanência das hipóteses, 

procura estabelecer um campo de possibilidades estratégicas. Esse campo de possibilidades 

consiste no seguinte: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhantes sistema de dispersão, e no caso em que entre 
os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, 
se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e 
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se 
trata de uma formação discursiva24. 

A nova proposta de elemento unificador das formações discursivas foge da tentativa de 

constituir um conceito unívoco, um conceito baseado na unidade. Foucault pergunta se “não 

seria mais indicado buscá-los [as unidades dos discursos] na dispersão dos pontos de escolha 

que ele deixa livres”25. Esses pontos de escolha continuam os mesmos, os objetos, as 

modalidades de enunciado, os conceitos e as estratégias. Mas ao invés de conceber estes 

elementos como “blocos de imobilidade, formas estáticas que se imporiam do exterior ao 

discurso e definiriam, de uma vez por todas, seus caracteres e possibilidades”26, a alternativa é 

um “sistema vertical de dependências”27, uma conexão de autorizações múltiplas entre os pontos 

de escolha que permitiram o aparecimento dos discursos. Isto é o que ele chama de dispersão. 

É na dispersão dos elementos do discurso (os objetos, as modalidades de enunciado, os 

conceitos e as estratégias), que passam a ser chamadas de regras de formação, que vai-se 

encontrar as “condições de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de 

modificação e de desaparecimento) em uma da repartição discursiva”28. 

A articulação dos elementos, com as relações que estabelecem entre si é que vai 

determinar a formação dos discursos. “Se há unidade ela não está na coerência visível e 

horizontal dos elementos formados, reside, muito antes, no sistema que torna possível e rege sua 

formação”29. 
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Para entender o funcionamento dessas regras de formação é preciso abandonar a 

perspectiva de observar cada elemento em si, e buscar a integração sistemática entre eles. O 

sistema de formação significa compreender um feixe complexo de relações que funcionam 

como “regra que prescreve o que deve ser relacionado em uma prática discursiva, para que esta 

se refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para que utilize tal ou 

qual conceito, para que organize tal ou qual estratégia”30.  

Se insistimos neste tema da dispersão é porque ele é fundamental à caracterização da 

proposta foucaldiana de discurso. Ao invés de se limitar às estruturas sintáxicas tradicionais, de 

texto, livro, obra ou autor, ou de tentar compor sua teoria discursiva a partir de cada um dos 

caracteres de unidade lançados, a proposta de Foucault é a da concepção sistemática de 

discurso, o que nos colocaria numa posição realista e vantajosa na hora de delimitar nosso 

objeto. Realista porque, conforme ele mesmo demonstra, cada caracter encarado de forma 

isolada não é capaz de caracterizar um discurso, enquanto conjunto de enunciados, ou um 

conjunto de discursos. Vantajosa porque ao mesmo tempo em que liberta das estruturas 

sintáxicas tradicionais, resgata-nos da definição demasiado ampla de discurso como o conjunto 

de todos os enunciados efetivos.  

Não podemos deixar de chamar a atenção para o fato de que o próprio Foucault por 

vezes se confunde entre o que seria enunciado e o que seria formação discursiva ou discurso. 

Na verdade, é uma confusão aparente. Apesar de alternadamente utilizar uma ou outra 

denominação, explicitamente ele os diferencia, ao descrever o enunciado como sendo o “átomo 

do discurso”, a unidade elementar do discurso31. Por essa conexão, sendo o enunciado a unidade 

básica do discurso, e o discurso o conjunto de enunciados, as hipóteses lançadas na busca por 

uma definição se aplicam tanto a um como a outro. 

Esta delimitação de discurso empreendida por Foucault no final do período 

arqueológico vai orientá-lo no restante de seu trabalho32. Essa definição, porém, não é estanque. 

À medida que vai aplicando os seus estudos e os conceitos desenvolvidos, ocorrem acréscimos 

ao conceito inicial de discurso. Isso é o que o ocorre no início do chamado período genealógico, 
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com a introdução de um outro conceito que marcará definitivamente a produção foucaldiana, o 

conceito de poder, que detalharemos a seguir. 

3. Michel Foucault e seus conceitos: a dinâmica dos discursos. 

O conceito de discurso construído no final do período arqueológico por Michel Foucault 

vai ser redimensionado com a introdução do elemento poder33. O discurso não existe estático na 

sociedade. Ele surge e influencia o surgimento de outros discursos, a consolidação dos já 

existentes e é capaz de determinar a ação34. O poder dos discursos é justamente esta capacidade 

de normalização dos próprios discursos e da ação, o poder da verdade35. Assim, Foucault 

entende a produção dos discursos como uma “prática ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade”36. 

É o estudo do discurso dentro de um contexto, chamado de não-discursivo, onde a 

observação, o objeto de estudo não se constituirá somente no discurso em si e seus elementos, 

mas no modo como ele se constitui, se reproduz, se institucionaliza e orienta condutas37. O 

período genealógico é o estudo da dinâmica dos discursos. 

Esta dinâmica é marcada por diversos processos, processos de exclusão e de 

institucionalização, de segregação, de atribuição de verdade ou de falsidade aos discursos, de 

hierarquização, enfim, de todo tipo de controle sobre os processos de consolidação dos 

discursos através do poder38.  

A partir desta nova postura, seria possível uma nova proposta metodológica de análise 

dos discursos, que se fundaria em duas orientações: “procurar cercar as formas da exclusão, da 

limitação e da apropriação”39 do discurso, de modo a mostrar como se formaram, se 

modificaram e se deslocaram; e “procurar como se formaram, através, apesar, ou com o apoio 

desses sistemas de coerção, séries de discurso; qual foi a norma específica de cada uma e quais 

foram suas condições de aparição, de crescimento e variação”40. 
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Uma proposta metodológica de análise desta natureza, segundo Foucault, nos permitiria 

mostrar “à luz do dia o jogo da rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação”41. 

Em suma, uma postura que nos permite desvencilhar das armaduras do tradicionalismo e tentar 

desvendar as estruturas e as dinâmicas dos discursos e do poder. 

Estas questões todas acima descritas, das dinâmicas dos discursos, servem para 

introduzir no estudo dos discursos a questão do poder. Ora, o poder é justamente o que 

determina esses mecanismos de rarefação e institucionalização dos discursos, tanto através de 

outros discursos como pela orientação da ação. Nosso interesse aí reside em dois aspectos. 

Primeiro, na sua posição de determinante da dinâmica dos discursos42. Só é possível 

compreender a posição do discurso na obra de Foucault após 1969 se entendermos a função do 

poder na dinâmica discursiva. Segundo, nos interessa o conceito de poder na medida em que ele 

é o sustentáculo de outros conceitos, como o de governamentalidade e o de economia política, 

que delinearemos a seguir. 

4. Michel Foucault e seus conceitos: poder disciplinar, biopoder, governamentalidade, 

economia política 

A ordem do discurso, publicação da aula inaugural no Collège de France ministrada por 

Foucault quando assumiu a cadeira de História dos Sistemas de Pensamento representa um 

marco importante na trajetória do filósofo francês. O pronunciamento, convertido em livro43, 

representa mudança significativa nas investigações de Michel Foucault: muda a concepção de 

discurso, um objeto importante na primeira fase de sua produção, a chamada fase arqueológica; 

muda o foco e a preocupação das investigações, concentradas agora na questão do poder; muda 

o método de investigação, que antes convergia apenas para as estruturas dos discursos e passa a 

englobar também a questão do poder. 

Cumpre esclarecer que o modo como Foucault dispõe o conceito de poder é tão 

fragmentário como a maioria dos demais conceitos que ele estabelece ao longo de sua obra44. 

Portanto, os pontos de partida são postos a partir dos recortes de várias passagens de obras 

diferentes que tocam no mesmo assunto.  

Pogrebinschi45 destaca a “presença constante e concomitante” de duas categorias de 

poder na obra de Foucault: o poder disciplinar e o biopoder. O poder disciplinar tem seu período 

de ascensão no séc. XVIII, quando vigorava outra modalidade de poder característica das 
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sociedades à época, o poder soberano, marcado pela materialização dos objetivos do Estado na 

pessoa do monarca e pelo seu domínio completo da vida e da morte dos súditos46. Segundo 

Foucault, o objetivo do exercício do poder soberano nesta época será “manter, reforçar e 

proteger este [seu] principado, entendido não como o conjunto constituído pelos súditos e o 

território, o principado objetivo, mas como relação do príncipe com o que ele possui”47. Em 

outras palavras, sendo o soberano a figura central do Estado, ou na frase clássica, o próprio 

Estado, é aos objetivos desse soberano, ou desse Estado que o poder serve48. O poder encarna-se 

na sua figura e é à manutenção da sua figura que o poder serve49. A finalidade da soberania – o 

exercício do poder soberano – é circular, remete à continuidade e maximização do exercício da 

soberania50. 

É no seio dessa monarquia soberana do séc. XVIII que vai ascender o poder disciplinar. 

A questão da soberania continua importante. O que sai de cena é a figura do monarca, do 

príncipe, a partir do momento em que se deixa de procurar uma arte de governo deduzida da 

teoria da soberania, que justifique o governo do soberano, para se procurar uma teoria da 

soberania, uma forma jurídica, institucional, que derive da arte de governo51. A arte de governar 

é aqui entendida como “a maneira de pensada de governar o melhor possível”52, ou mais 

elaboradamente, o modo de executar “uma correta disposição das coisas de que se assume o 

encargo para conduzi-las a um fim conveniente”53. Esse período é então marcado pela mudança 

nos objetivos do Estado, da razão de Estado, que deixa de ser a conservação da figura do 

monarca para ser as coisas do Estado, um conjunto de coisas e homens54, o principado objetivo. 

Essa mudança de objetivos, se observarmos o que acontece no campo da economia 

desta época, é concomitante ao surgimento do capitalismo. É marcada, portanto, pela 

maximização dos lucros, ou em termos modernos, pela racionalização da atividade estatal55. Isso 

se refletirá nos métodos para a consecução dos objetivos do Estado, na sua prática do poder. 

O poder disciplinar nasce, então, como uma nova lógica de produção e manifestação do 

poder, marcada pela racionalidade e pela maximização dos lucros, “um dispositivo funcional 

                                                           

46 RABINOW, P. & ROSE, N. O conceito de biopoder hoje, p. 27-28. 
47 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 279. 
48 Cf. FERRAZ JUNIOR, T. S. As origens do Estado contemporâneo ou o Leviathan gestor da 
economia.  
49 POGREBINSCHI, T. Op. Cit., p. 191. 
50 FOUCAULT, M. Op. Cit., p. 284. 
51 Idem, p. 290. 
52 FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica, p. 4. 
53 PERRIERÈ apud FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 282. 
54 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 282. 
55 POGREBINSCHI, T. Op. Cit., p. 191. 



que deve melhorar o exercício do poder tornando-o mais rápido, mais leve, mais eficaz”56, cujo 

objeto é a “atividade dos indivíduos até em seu mais tênue grão”57, um objeto quase infinito. É 

um poder baseado na observação, na vigilância de cada conduta dos indivíduos e na perpetuação 

das penalidades através de mecanismos de disciplina aplicados pelas instituições, as escolas, os 

hospitais, as prisões… É um poder mais contínuo, permanente, muito mais “econômico”, se 

comparado aos rituais majestosos da soberania58.  

Contribuem para a ascensão do poder disciplinar alguns acontecimentos, como o 

declínio do mercantilismo, a limitação ao crescimento físico dos Estados, ou o aumento da 

população, e consequentemente, novas necessidades de exercício do poder sobre ela59. Esta 

temática da população, a sua complexificação, e as novas necessidades de exercício de poder 

sobre ela vão dar origem também a uma forma de poder complementar ao poder disciplinar60: o 

biopoder. 

O biopoder é complementar ao poder disciplinar na medida em que representa uma 

aplicação massiva do poder: as suas técnicas não são individualizadas num único corpo, mas 

dirigidas à coletividade, são capazes de influenciar nos fenômenos coletivos que podem atingir a 

população, influenciar na sua vida e na sua morte, como a higiene pública, ou a previdência 

social61. Se a docilização dos corpos promovida pelo poder disciplinar é a microfísica do poder, 

o poder agindo local e indiviualizadamente, o biopoder é a macrofísica do poder, o poder 

aplicado para orientar as condutas das populações. 

Este poder que orienta a conduta das populações, o biopoder, não se aplica ao acaso, 

mas continua servindo aos objetivos do Estado, à razão de Estado, que como vimos, mudaram 

durante a passagem do séc. XVIII, passaram do objetivo da conservação do monarca para o 

objetivo do melhor governo dos homens e das coisas. Para executar esse melhor governo dos 

homens e das coisas a nível geral, é preciso o exercício do poder também a nível geral, uma 

orientação geral dos homens nas suas condutas e dos homens nas suas condutas com as coisas, 

investir na vida em todas as suas dimensões62. O poder agora é exercido sobre os corpos e sobre 

as populações63.  

                                                           

56 FOUCAULT, M. Vigiar e punir , p. 173. 
57 FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica, p. 10. 
58 FOUCAULT, M. Vigiar e punir , p. 173. 
59 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 277-293. 
60 POGREBINSCHI, T. Op. Cit., p. 195. 
61 Idem, p. 196.  
62 FOUCAULT, M. apud RABINOW, P. & ROSE, N. Op. Cit., p. 28. 
63 RABINOW, P. & ROSE, N. Op. Cit., p. 28. 



A razão de Estado é “precisamente uma prática, ou antes, uma racionalização de uma 

prática que vai se situar entre um Estado apresentado como dado e um Estado apresentado como 

a construir e a edificar”64. Tal razão de Estado implica no estabelecimento das melhores 

condições possíveis, em todos os sentidos, econômico, social, político, a fim de otimizar a 

consecução desses objetivos. O estabelecimento destas condições decorre da ação direta do 

Estado, no exercício do governo, realizando todas as tarefas que lhe compete, inclusive, 

invadindo a esfera das liberdades individuais. Mais que isso, dominando populações e 

disciplinando corpos, o poder disciplinar e o biopoder. 

A ação de governo no sentido da implementação da razão do estado é autolimitada por 

uma série de fatores de ordem prática. Estes fatores se encontram no limite entre o que Foucault 

chama de “governar demais” e o “governar de menos”65. Ora, se o objetivo do Estado passa a 

ser governar da melhor maneira possível, existem limitações ao governo, formas “piores” 

governar. A demarcação entre as formas melhores e as formas piores, ou sobre o que se deve 

fazer e o que não convém fazer, Foucault dá o nome de governamentalidade. 

Governamentalidade seria uma componente da razão de Estado: o Estado tem objetivos, 

tem o instrumento para a persecução desses objetivos, o biopoder, e tem o modo, a prática, o 

exercício de persecução desses objetivos, a governamentalidade. Governamentalidade é o 

conjunto de procedimentos que permite exercer o biopoder66. 

A governamentalidade, esses procedimentos de exercício do poder, seria impossível se 

não houvesse dados, análises, indicações de fenômenos, processos e regularidades sobre o 

desenrolar do seu exercício. Em suma, a governamentalidade precisa de um saber para orientá-

la. Para auxiliar e fornecer dados à eficiência da governamentalidade, é que aparece a economia 

política.  

 “Um governo nunca sabe direito como governar apenas o bastante”67. É com essa frase 

que podemos explicitar a necessidade da economia política. A economia política é, portanto, 

uma espécie de disciplina instrumental, de análise de práticas, cujos dados fornecem condições 

para o estabelecimento de melhores mecanismos de poder. É a apreensão da rede de relações 

contínuas entre a “população, o território, a riqueza”68, enfim, entre tudo que o Estado governa. 

O conceito de economia política, vale dizer, é um “irmão pobre” no conjunto dos 

conceitos foucaldianos. É pouco abordado, pouco desenvolvido, pouco citado. No entanto, 

                                                           

64 FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica, p. 6. 
65 Idem, p. 16. 
66 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 291. 
67 FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica, p. 24. 
68 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 290. 



estudando o filósofo francês, concebemos a economia política como o instrumento de análise 

das condições que permitem a governamentalidade, e consequentemente o exercício do 

biopoder. O que define o maior rigor no controle das populações? O que define a preferência 

por esta ou aquela técnica de governamentalidade? Quais elementos são determinantes para a 

mudança nas técnicas de consecução dos objetivos do Estado? Na nossa opinião, a disciplina da 

economia política é a ferramenta que Foucault oferece para a procura de respostas a essas 

questões. 

Vale salientar também que estes conceitos tomam posteriormente uma nova orientação 

na obra de Foucault, como por exemplo, a desvinculação do exercício do biopoder à figura do 

Estado, admitindo o seu exercício em níveis sub-Estado, como instituições médicas ou na 

questão da segurança69. No entanto, estas hipóteses de exercício de biopoder não são 

excludentes: o Estado continua a orientar as condutas das populações, continua a exercer o 

biopoder, continua a implementar os objetivos do Estado, a praticar a governamentalidade, 

razão pela qual a forma como estes conceitos são trabalhados aqui não se encontra 

descaracterizada ou obsoleta. 

Passemos agora à relação de todos estes conceitos com o mundo jurídico, e mais 

especificamente, com a decisão jurídica. 

5. A decisão jurídica e os conceitos de Michel Foucault: a economia política como método 

de análise da decisão jurídica. 

Estes conceitos todos servem à formulação da hipótese de que a decisão jurídica, 

considerada como discurso e como mecanismo de implementação do poder do Estado, é 

passível de análise por meio da economia política. 

O primeiro passo é permitir-nos caracterizar a decisão jurídica, objeto do método que 

este trabalho propõe. Elencamos os seus elementos na perspectiva de uma descrição dogmático-

jurídica: relatório, fundamentação e dispositivo70. Com uma variação ou outra71, são estes os 

elementos da sentença determinados pela lei. Entretanto, podemos ir além. 

Alternativamente ao conceito dogmático de decisão, a partir da sua modalidade 

definitiva, que põe fim à discussão, a sentença, podemos experimentar uma definição de decisão 

                                                           

69 RABINOW, P. & ROSE, N. Op. Cit., p. 32. 
70 Diz o Código Processual Civil brasileiro: “Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I - o 
relatório , que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro 
das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz 
analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as 
partes Ihe submeterem.” 
71 Os juizados especiais, por exemplo, preveem a possibilidade de “fundamentação concisa”, uma 
fundamentação breve, sucinta. 



jurídica a partir da verificação da presença de um sistema de dispersão, tal qual propõe Foucault 

em seu método arqueológico. Utilizamos as ferramentas propostas por este método, quais sejam, 

as possibilidades em função do objeto, das modalidades de enunciado, dos conceitos e das 

estratégias, todas sistematizadas na configuração do sistema de dispersão. Desse modo, a 

decisão jurídica pode ser definida como um conjunto de enunciados referentes a um objeto ou 

conjunto de objetos – correspondendo ao objeto decidido, seja ele o da lide ou o que provocou a 

extinção sem resolução de mérito –, encadeados de uma forma ou modalidade específica – 

relatório, fundamentação e dispositivo –, fundamentadas em conceitos ou conjuntos de 

conceitos comuns (geralmente determinados pelos códigos, jurisprudências, doutrinas, as 

famigeradas fontes do direito). A definição dogmático-juridica contém, portanto, os elementos 

caracterizadores do discurso, ou as condições de existência, ou ainda, as regras de formação do 

discurso elencadas por nós no item dedicado ao discurso. 

Um segundo passo seria a análise da questão do poder. Quanto a isso, não há dúvida da 

capacidade da decisão jurídica de orientar a ação, utilizando inclusive os instrumentos de 

disciplina que caracterizam o poder disciplinar. Mais que isso, instituição símbolo da aplicação 

do poder disciplinar, a prisão, faz parte da estrutura do sistema jurídico. Sobretudo, a decisão 

jurídica é, no fim das contas, uma espécie de manifestação do poder do Estado. Inclui-se na 

categoria de sanção normalizadora, característica do poder disciplinar72. A sanção 

normalizadora é a ação do poder na parte mais específica das condutas, aquelas que escapam à 

ação direta das leis73. 

Da mesma forma, a decisão jurídica pode representar a aplicação geral da lei. Basta ver 

as decisões com o efeito erga omnes, ou as súmulas vinculantes. Elas se aplicam a toda a 

população, indistintamente, quando tratarem do objeto da decisão. Serve, então, de método de 

determinação de condutas a nível geral, populacional. A decisão jurídica, portanto, é 

manifestação do poder do Estado sobre as populações, manifestação do biopoder. 

Se as decisões jurídicas, enquanto discursos, são uma forma de manifestação de poder 

do Estado, ou nas palavras da nossa hipótese inicial, são mecanismos de implementação do 

poder do Estado, e porque não, para a consecução de objetivos do próprio Estado, estão estes 

mecanismos sujeitos à série de fatores que determinam o limite entre o “governar demais e 

governar de menos”. Fazem parte da governamentalidade, e sobre eles pode incidir a análise 

econômico-política proposta por Foucault como responsável pela manipulação de dados 

instrumentais à governamentalidade. 

                                                           

72 FOUCAULT, M. Vigiar e punir , p. 143. 
73 Idem. 



Tentaremos, a seguir, uma análise temática nos termos propostos ao longo do trabalho, 

cuidando de decisões sobre direito e internet, com enfoque especial no cyberativismo e nos 

cybercrimes. 

6. Uma pesquisa empírica possível e os conceitos de Michel Foucault: o caso do 

cyberativismo. 

A primeira etapa da pesquisa empírica tentou identificar uma estrutura discursiva nas 

decisões das Cortes Superiores brasileiras envolvendo casos no ambiente da internet. A coleta 

das decisões deu-se através de visitas aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça. Nesses sítios, na seção de consulta de jurisprudência, foram 

inseridos termos para consulta e obtidos resultados conforme o quadro a seguir: 

 

Termo Pesquisado74 Documentos encontrados – 
STJ 

Documentos encontrados – 
STF 

Internet 02 Súmulas - 

Internet 532 Acórdãos 45 Acórdãos 

Internet - 04 Repercussão Geral 

Crime e internet - 01 Repercussão Geral 

Crime e internet 73 Acórdãos 19 Acórdãos 

 

Dado o volume de decisões obtidas nestas consultas, foram realizadas algumas 

delimitações do corpus. Neste passo, (1) foram excluídas as decisões do Supremo Tribunal 

Federal, já que o interesse concentra-se fundamentalmente nos casos de ofensa à lei penal, que 

não se encontra na competência estrita da corte constitucional; (2) foram excluídas as decisões 

que não versavam sobre crimes na rede digital; (3) forma excluídas as decisões que versavam 

sobre o crime de pedofilia, cuja previsão existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069/90. A intenção foi limitar-se a crimes exclusivos do meio digital, e analisar a forma como 

eles eram tipificados, haja vista a inexistência de uma lei específica para os crimes (penais 

estritos ou políticos) de internet no ordenamento brasileiro. Restaram na amostra, após estes 

cortes, 08 (oito) decisões. 

                                                           

74 Para os termos “Terrorismo e internet” e “Ativismo e internet” não foram encontrados resultados. 



Em todas as decisões analisadas, (a) as condutas tratadas foram tipificadas por analogia 

aos crimes já existentes no Código Penal Brasileiro, embora tenha sido recorrente a observação 

pelos próprios julgadores (b) da inexistência de uma lei específica para os crimes cybernéticos, 

inclusive no sentido da necessidade de regulação normativa específica. A maioria das decisões 

(75%) versam (c) sobre o crime de furto mediante fraude, onde o caso concreto é de desvio de 

valores de contas bancárias por meio da internet. Em nenhum dos casos (d) a internet foi 

considerada elemento caracterizador do crime, apenas meio para a sua execução. 

Traçado este perfil, vale destacar alguns pontos. O primeiro deles, o uso reiterado da 

analagia para a tipificação das condutas, quando a própria Constituição brasileira prevê a 

impossibilidade de crime sem lei que o preveja. O instrumento discursivo para essa posição é a 

de que a internet consiste apenas meio para a consecução dos crimes, como já descrevemos 

acima, e não consiste em caracter constitutivo do crime. O segundo ponto a ser destacado, o 

caráter eminentemente economicista das demandas que chegam aos tribunais superiores 

brasileiros, apesar dos recentes e numerosos episódios envolvendo atividades políticas na 

internet75. Pode-se argumentar que justamente por serem recentes estes casos ainda não tiveram 

tempo hábil de chegar ao judiciário. Entretanto, não é o que demonstram algumas das decisões 

coletadas, que apesar da conexão temática, estiveram excluídas do corpus de pesquisa76, nem de 

outras decisões ao redor do mundo77. 

As manifestações de ativismo digital observadas recentemente, inclusive através de 

grupos organizados e coordenados podem promover a ruputura em duas perspectivas: (xi) 

continuidade do discurso utilizado até agora, refletido nas decisões analisadas e no principal 

projeto de regulação da internet em tramitação no Brasil, o “Projeto Azeredo”, baseado no 

economicismo e na maximização dos tipos penais78; (xii) uma perspectiva nova, já existente na 

                                                           

75 O Brasil tem sido palco de recorrentes manifestações dos grupo LulzSec, Anonymous, Red Hackers 
Brasil, entre outras manifestações de autoria não identificada. 
76 Como exemplo, o Processo de Extradição nº 1.029-8, de competência do Supremo Tribunal Federal. 
Outros casos do mesmo tipo acontecem ao redor do mundo, e nossa hipótese é de que ou estes eventos 
não interessam ao sistema judiciário brasileiro, ou o acesso à justiça nestes casos tem se mostrado por 
demais demorado. Mesmo os eventos recentes noticiados acima não tem relato de investigação em curso. 
77 O caso emblemático, Andreas-Thomas Vogel vs. Lufthansa, na Corte de Frankfurt am Main. Para 
outros casos ao redor do mundo, sugerimos o relatório de ataques de denegação de distribuição de serviço 
(DDoS) do Berkman Center for Internet & Society, da Universidade de Harvard, disponível em 
<http://cyber.law.harvard.edu/>. 
78 O “Projeto Azeredo”, cuja relatoria é do Deputado Eduardo Azeredo, promove a inclusão de mais vinte 
e um tipos penais no ordenamento brasileiro, além de limitações consistentes no uso da internet, com uma 
série de medidas de identificação dos usuários. O Projeto continua em trâmite, sob os números PL 84/99 
na Câmara Federal e PL 89/2003 no Senado. As principais críticas são dirigidas justamente à limtação da 
liberdade dos usuários e à maximização do direito penal. 



regulação de outros países, e que tem um cume legislativo no “Projeto Alternativo”, com 

redução do elenco de tipos e preocupação com a liberdade dos usuários79. 

Esta ruptura possível, retratada nos dois projetos em trâmite para regulação de internet, 

representa justamente o duelo entre o “governar demais e governar de menos”. O resultado 

desta dinâmica será dado pelos eventos a seguir, pela escalada do ativismo digital, a iminência 

de conflitos bélicos via internet e novas possibilidade talvez hoje fora do campo de 

possibilidades80. Podemos, então, verificar novos padrões na governamentalidade e no exercício 

do poder na regulação da internet. 

7. Considerações finais 

A demonstração da viabilidade da nossa tese é feita aqui de forma analítica, a partir da 

observação e encadeamento dos conceitos e definições que nos foram oferecidos, e de forma 

prática, embora breve, com a exposição de resultados resumidos de uma pesquisa empírica 

possível. 

Se o que motiva Michel Foucault, em suas análises, é a escolha daquilo que é paradigma 

entre os perigos e insatisfações na sociedade81, não há porque não aplicar o seu método ao 

direito, cuja incapacidade de resolver os problemas aos quais é submetido reflete-se na 

insatisfação geral de demandantes e operadores jurídicos. 

Este trabalho se propõe a construir um método de análise da decisão jurídica que não se 

confunda com os métodos de análise linguísticas82, textuais e argumentativos83 que já existem, 

nem com os métodos quantitativos da informática jurídica. Por economia política se entende um 

método que analisa as condições de saber de um governo84 e da implementação de seu poder. 

Entender essas condições pode ser um primeiro passo para a faceta positiva e emancipadora do 

poder85  na construção de um sistema jurídico que atenda melhor às demandas que lhe são 

                                                           

79 O “Projeto Alternativo”, ainda em composição e discussão no sítio eletrônico 
<http://edemocracia.camara.gov.br/web/seguranca-da-internet/inicio> de autoria de vários deputados 
federais brasileiros preza pela redução da criminalização das condutas (são propostos apenas três tipos 
penais) e pela manutenção da liberdade do usuário de serviços digitais. 
80 Indicativos já aparecem nas manifestações do Secretário de Defesa Norte-Americano, equiparando atos 
virtuais a atos de guerra, e na própria postura do Ministério da Defesa brasileiro, com a eleição da defesa 
cybernética como setor estratégico, junto ao espacial e ao nuclear, na Estratégia Nacional de Defesa, e a 
criação do Centro de Defesa Cibernética. 
81 RABINOW, P. e DREYFUS, H. Op. Cit., p. 279. 
82 Cf. WODAK, R. e MEYER, M. Métodos de Análisis Crítico del Discurso. 
83 Cf. BAUER, M. W. e GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 
84 FOUCAULT, M. Microfísica do poder, p. 290. 
85 POGREBINSCHI, T. Op. Cit., p. 181. 



colocadas, na formação do que Stamford chama de “hermenêutica jurídica dirigida à 

concretização dos ideais dos direitos humanos”86. 
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