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“O juiz que se acostuma a administrar a justiça é 

como o sacerdote que se acostuma a dizer missa. 

Feliz o velho pároco do interior que até o último dia 

experimenta, ao se aproximar do altar com o 

vacilante passo senil, aquela sagrada perturbação 

que o acompanhou, padre novato, em sua primeira 

missa; feliz o magistrado que, até o dia que precede 

a aposentadoria compulsória, experimenta, ao 

Julgar, aquele sentimento quase religioso de 

consternação que o fez estremecer cinqüenta anos 

antes, quando, nomeado pretor, teve de pronunciar 

sua primeira sentença” 

CALAMANDREI, Piero. Eles, os Juízes, 

vistos por um Advogado. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 
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RESUMO

A cada dia milhares de ações chegam a Justiça e o juiz, por 

imposição legal, deve decidir as questões postas sob julgamento. 

Indagamos então: no exercício de seu papel de julgador, o juiz é um 

mero aplicador da lei ou criador do direito? Este é o tema de nosso 

trabalho. Na busca de uma resposta para esta indagação, iniciamos 

nossa dissertação com uma visão geral acerca do positivismo jurídico, 

nos fixando, principalmente, na obra de Hans Kelsen – Teoria Pura 

do Direito. Enfrentamos, em seguida, mais uma questão: o que é o 

direito? Assim o fizemos buscando não uma conclusão definitiva, 

mas, tão somente, para demonstrar a atualidade desta questão. A 

partir desses estudos, passamos a nos concentrar na figura do juiz, 

tentando responder a questão principal: Qual é o real papel do juiz? 

Mero aplicador da lei ou criador do direito? – ressaltando, neste 

ponto, o papel de julgador como hermeneuta. Percorrido este 

caminho, sentimos necessidade, antes de finalizar o trabalho, de 

ratarmos um pouco sobre o valor justiça, e para tanto escolhemos as 

palavras de dois mestres: Platão e Heidegger. Finalmente, concluímos 

que a função judicial é criativa. A decisão judicial é direito 

individualizado que passa a integrar o ordenamento jurídico, 

renovando-o e, muitas vezes, acrescentando-lhe algo novo. 

Palavras chaves: O papel do juiz. 
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ABSTRACT

Each days thousands of new suits are filed and the judge must 

decide the questions stated before him, for the law doesn’t allow him 

to remain silent.  So we ask:  as he plays his role, is the judge a mere 

tool to enforce the law or a real creator of the right? This is the theme 

of our work.  Searching for an answer to this question, we start our 

dissertation with a general view of the called “juridical positivism”, 

paying special atention to the work of Hans Kelsen, “Pure Theory of 

Law”. Second, we face one more question:  what is right?  We did so, 

not looking for a definitive conclusion, but just to demonstrate how 

present the matter remains. Starting from these studies, we try to 

answer the main question:  what is real role of the judge? An 

instrument of the Law or its creator? -  pointing out his function as 

an interpreter of the law. After this path, we felt we should say 

something about the value “justice”, and to do so we chose the words 

of two great philosophers: Plato and Heidegger. Finally, we conclude 

the function of the judge is creative: a judge’s decision is 

individualized law, which becomes part of the legal structure, 

renewing it and many times, adding to it something new. 

Key words: The role of lhe judge. 
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INTRODUÇÃO 

A idéia de abordar o tema O Juiz e o ato de julgar: mero 

aplicador da lei ou criador do direito? Surgiu a partir de nossa 

experiência como Juíza do Trabalho, durante mais de treze anos, e 

também diante da crise pela qual está passando o Poder Judiciário.

Atualmente, a idéia em voga é impor restrições ao Poder 

Judiciário, em sua função precípua de julgar.

Apesar de entendermos que toda esta questão é muito mais 

política que jurídica, pautada em princípios antidemocráticos e 

centralizadores do poder nas cúpulas, pretendemos mostrar que o ato 

de julgar não pode estar adstrito à simples aplicação da lei.

A história já mostrou a falência do positivismo legal 

extremado, ou seja,  não mais se concebe a figura do  juiz “como a 

boca da lei”, segundo Montesquieu.

O juiz deve estar integrado no contexto histórico-social em que 

atua, sob pena de criar decisões judiciais injustas. Para tanto, 

obviamente, a sua atuação deve sofrer limites, e de fato sofre, como 

veremos, posto que também não se pode conceber a figura do juiz 

como detentor de poder ilimitado, sob pena de se estar diante de um 

ditador.

Através do tema escolhido, tentaremos mostrar os limites a 

que está submetido o juiz em seu poder de julgar, os limites de sua 

atuação, os limites da decisão judicial, ato final de sua produção, 
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mas, ao mesmo tempo, tentaremos mostrar que, ao decidir, o juiz não 

é um mero aplicador da lei, mas o ato de julgar implica em verdadeiro 

ato de criação.

As perspectivas de abordagem deste tema poderiam se 

desdobrar em questões das mais variadas, não só no campo do 

próprio direito, mas no campo político-social, histórico e até mesmo 

psicológico. Apesar de nos fixarmos no campo da ciência do direito, 

esta abordagem não poderia deixar de passar pelos aspectos acima 

referidos, pois o direito pressupõe o homem num contexto social, 

político, histórico, geográfico, para ficar apenas nestes. Optamos, 

assim, por desdobrar o tema proposto em poucos capítulos, como se 

pode observar do sumário, a fim de que nossa reflexão não se torne 

repetitiva.

Desta forma, no primeiro capítulo, apenas a título de 

considerações preliminares, procuramos fazer uma abordagem do 

papel do juiz diante da corrente de pensamento que tanta influência 

exerceu e ainda exerce no meio jurídico, ou seja, tecemos em linhas 

gerais algumas considerações sobre o positivismo jurídico e a 

influência, principalmente, do positivismo normativo, representado 

por Hans Kelsen.

No segundo e terceiro capítulos, abordamos, diretamente, o 

cerne da questão objeto de nossa reflexão. Apesar de tratar-se de um 

tema há muito discutido por autores consagrados, temos certeza da 

sua atualidade, pois o direito, como ciência cultural que é, está 
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presente na vida do homem do nascer ao morrer e a renovação do 

direito é condição indispensável para sua eficácia.

O Capítulo IV pode parecer, a princípio, deslocado da temática  

desenvolvida, mas foi proposital que assim o fosse, pois nos sentimos 

obrigada a tanto, considerando não ser possível abordar o direito e 

sua aplicação sem fazer qualquer menção à questão da justiça. 

Quanto às obras indicadas na referência bibliográfica, muitas 

delas, em sua maioria, foram lidas em sua totalidade, e uma pequena 

minoria foi apenas consultada. 

Como metodologia utilizamos a pesquisa das obras indicadas, 

com o objetivo de conhecermos o ponto de vista de diversos autores 

sobre o tema escolhido, para, com a ajuda dos mesmos, responder à 

questão proposta, questão esta que consideramos fundamental ao 

julgador em sua atuação diuturna e conseqüentemente à própria 

comunidade onde atua.

Na parte conclusiva do trabalho, a fim de não sermos repetitiva, 

pois durante toda a dissertação do tema a resposta à questão 

proposta foi dada, procuramos registrar a opinião de alguns dos 

autores estudados, mostrando que o tema escolhido não é novo, mas, 

certamente, de interesse atual. 
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CAPÍTULO I 

Considerações Preliminares: sobre o positivismo jurídico e o 
papel do juiz. 

Historicamente, o positivismo legal, estatal, teve suas raízes 

plantadas durante a Revolução Francesa, tendo sido a expressão de 

uma classe social, a burguesia ascendente e recentemente instalada 

no poder. Está ligado, assim, à formação do Estado moderno, cujo 

surgimento se deu com a dissolução da sociedade medieval. Esta 

sociedade era pluralista, pois constituída de uma “pluralidade de 

agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um 

ordenamento jurídico próprio.”1 Conseqüentemente, o direito nestas 

sociedades não era produzido pelo Estado mas pela sociedade civil. 

Com a formação do Estado moderno, este passou a concentrar em si 

todos os poderes, assumindo uma estrutura monista. Assim, 

chegando ao poder, a burguesia teve que legislar e conseqüentemente 

os juristas de então entenderam que a tarefa do cientista do direito 

seria apenas a exegese do texto legal, no qual a sentença judicial 

deveria fundamentar-se exclusivamente. Tal entendimento 

encontrava eco no momento histórico então vigente, pois com a 

formação do Estado moderno o juiz, de livre órgão da sociedade, 

tornou-se órgão do Estado, um verdadeiro e autêntico funcionário do 

Estado. Sobre esta questão escreve Bobbio:

                                     
1 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p.28. 
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Enquanto, de fato, num período primitivo, o Estado se limitava a 
nomear o juiz que dirimia as controvérsias entre os particulares, 
buscando a norma a aplicar ao caso sob exame tanto nos costumes 
quanto em critérios de equidade, e a seguir, adicionando à função 
judiciária aquela coativa, providenciando a execução das decisões do 
juiz, com a formação do Estado moderno é subtraída ao juiz a 
faculdade de obter as normas a aplicar na resolução das 
controvérsias por normas sociais e se lhe impõe a obrigação de 
aplicar apenas as normas postas pelo estado, que se torna, assim, o 
único criador do direito.2

Por mais, porém, que a Escola de Exegese alardeasse a 

plenitude da lei, o Código Napoleão, ainda que monumental, deixava 

sempre alguns pontos de vazio estimativo, pois o constante 

ineditismo da vida diária criava, a cada momento, situações que o 

legislador desconhecia, ou, de qualquer sorte, não previra. 

Encontramos, assim, na escola de exegese o mais estrito positivismo 

legal, segundo a qual a sentença judicial deve fundamentar-se 

exclusivamente no texto legal. Esta escola considerava a 

interpretação como mera exegese do texto legal e sua finalidade a 

descoberta da intenção psicológica do legislador.3 Negava, também, 

valor aos costumes e à atividade criativa da jurisprudência. Os 

representantes mais extremados, a exemplo de Blondeau, defendiam 

a idéia de que o juiz, diante da inexistência de norma legal, deveria 

abster-se de julgar. A influência da Escola de Exegese ainda hoje está 

presente nos setores mais reacionários do pensamento jurídico. 

O positivismo jurídico, no entanto, abrange diversas correntes 

de diferentes significações, “embora a nota comum de contemplação 

                                     
2 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p. 29. 
3 MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 20.  
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positivista se limite “ao real, no sentido do dado e do demonstrável 

“positivamente”.4

Em análise acerca do positivismo jurídico diz Plauto Faraco de 

Azevedo que, segundo esta escola de pensamento, o “direito é 

somente o direito positivo, isto é, a norma posta pela autoridade 

estatal.”5 Diz, também, o mesmo autor ora citado, que:

O positivismo jurídico é a concepção filosófica do Direito que 
pretende limitar o seu conhecimento e o conseqüente trabalho do 
jurista à perspectiva lógica, ao trabalho “puramente” analítico-
descritivo, privando o jurista e o juiz da indispensável valorização da 
ordem jurídica e, por conseguinte, de seu ajuizamento ético.6

Esta redução do direito à lei resultaria, como historicamente 

veio a ser comprovado e falaremos mais adiante, na identificação da 

justiça com a legalidade, justificando, inclusive, ordenamentos 

jurídicos totalitários e medidas arbitrárias de ditadores.

Contrapondo-se a esta idéia, uma corrente positivista 

denominada Escola Realista do Direito, considerava que o direito não 

podia ser definido, apenas, com base no requisito de validade, sendo 

necessário, pelo contrário, introduzir, também, o requisito da 

eficácia.

Segundo Bobbio, uma advertência se faz necessária:

Antes de prosseguir, porém, é necessário fazer dois esclarecimentos 
importantes e os faremos de uma vez por todas: quando se diz que 
uma certa doutrina é própria do positivismo jurídico, em primeiro 
lugar, não se quer dizer que tal doutrina seja sustentada por todos 
os pensadores que pertencem a essas correntes (...); em segundo 

                                     
4 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Aplicação do direito e contexto social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
pp. 29/30. 
5 Idem, p.29. 
6 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Antonio Fabris, 
1989. p.44.  
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lugar, não se quer igualmente dizer que tal doutrina tenha sido 
enunciada pela primeira vez pelos juspositivistas, mas somente que 
estes a formularam com maior rigor e a conservaram 
constantemente.7

Desta forma, além do positivismo legal dos exegetistas e do 

positivismo realista, encontraremos, ainda, o positivismo racionalista, 

naturalista, sociológico, psicológico, teleológico e, finalmente, o 

positivismo normativo.

Sobre esta última corrente falaremos um pouco, dada sua 

repercussão no mundo moderno e dada à influência de seu principal 

representante – Hans Kelsen, criador da Teoria Pura do Direito. 

Começaremos com a seguinte questão? Por que Teoria Pura 

do Direito? Responde o próprio Kelsen:

Isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas 
dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não 
pertença ao seu objeto. Tudo quanto não se possa, rigorosamente, 
determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a 
ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é 
o seu princípio metodológico fundamental.8

Kelsen, propõe, assim, a purificação da ciência do direito, 

distinguindo-a, a partir da conceituação de seu objeto, quer da 

filosofia jurídica, da sociologia jurídica, da política e da moral, pois, 

as diversas correntes anteriormente citadas, ora identificavam a 

ciência do direito com a filosofia, a sociologia, a política e a moral.

A preocupação da ciência do direito, segundo Kelsen, é 

conhecer o direito  como ele é e não como deve ou deveria ser, pois 

                                     
7 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone,1999. p.147. 
8 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Capítulo I. 
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esta perspectiva valorativa se enquadra no campo da filosofia.  

Pretendia Kelsen conhecer o direito positivo isolado, também, de 

todos os elementos históricos, considerados metajurídicos.

A Teoria Pura do Direito, de Kelsen, limita-se, assim, ao 

“conhecimento e interpretação do direito positivo, independentemente 

de sua valoração, considerada não científica.”9

Conforme observa Plauto Faraco de Azevedo “a teoria jurídica 

pura apresenta o direito como é, sem defendê-lo chamando-o justo, 

nem condená-lo chamando-o injusto. Investiga o direito real e 

possível, não o direito perfeito.”10

Acerca desta abordagem avalorativa do direito, tratada pelo 

positivismo jurídico, diz Norberto Bobbio:

A característica fundamental da ciência consiste em sua 
avaloratividade, isto é, na distinção entre juízos de fato e juízos de 
valor e na rigorosa exclusão destes últimos do campo científico: a 
ciência consiste somente em juízos de fato.11

Para Kelsen “uma teoria do Direito deve, antes de tudo, 

determinar conceitualmente o seu objeto.”12 Assim, considera Kelsen 

que o direito é uma ciência normativa e não uma ciência da natureza. 

Ciência normativa no sentido de que “o Direito é concebido como uma 

ordem normativa, como um sistema de normas que regulam a 

conduta do homem.”13

                                     
9 MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 32. 
10 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Antonio Fabris, 
1989. p.45. 
11 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p.135. 
12 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.33. 
13 idem, p. 80. 
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Conceituada a ciência do direito como uma ciência normativa, 

tem esta ciência como objeto particular de estudo a norma. Mas toda 

e qualquer norma? Acerca desta questão afirma Kelsen que as 

normas jurídicas são aquelas produzidas pelos órgãos jurídicos “a fim 

de por eles serem aplicadas e serem observadas pelos destinatários 

do Direito.”14  Além disto, continua Kelsen,

As normas jurídicas, por seu lado não são juízos, isto é, enunciados 
sobre um objeto dado ao conhecimento. Elas são antes, de acordo 
com o seu sentido, mandamentos e, como tais, comandos, 
imperativos. Mas não são apenas comandos, pois também são 
permissões e atribuições de poder ou competência. Em todo o caso, 
não são – como, por vezes, identificando Direito com ciência jurídica, 
se afirma – instruções (ensinamentos).15

A norma jurídica se distingue das demais normas - das 

normas fundadas nos usos, costumes, moral - por sua característica 

especial de ser suscetível de uma aplicação coerciva nos casos de 

violação. A possibilidade de coação constitui a característica especial 

do direito. O direito não coercivo não é o verdadeiro direito; se não 

tem a característica da coercividade não é direito. Para Kelsen, “o 

Direito é concebido como uma ordem de coerção, isto é, como uma 

ordem estatuidora de atos de coerção.”16

Estabelecido o conceito e objeto da ciência do direito, parte 

Kelsen para a construção da teoria do ordenamento jurídico e, fiel à 

sua elaboração teórica acerca da ciência do direito como uma ciência 

normativa, Kelsen constrói a teoria do ordenamento jurídico, segundo 

                                     
14 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 81.  
15 idem, p. 81. 
16 idem, ibidem, capítulo IV. 
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a qual o Estado e o Direito constituem um sistema normativo – a 

ordem jurídica. Esta – a ordem jurídica – é um conjunto de normas 

cuja validade se fundamenta numa norma única, a qual denominou  

de norma fundamental, estabelecendo que “a função desta norma 

fundamental é: fundamentar a validade objetiva de uma ordem 

jurídica positiva, isto é, das normas, postas através de atos de 

vontade humanos, de uma ordem coerciva globalmente eficaz (...)”17

Este ordenamento, estruturado de forma hierárquica, baseia-

se, inicialmente, no critério da unidade, constituindo-se no “modo 

pelo qual as normas são postas.”18 Assim, as normas jurídicas que 

compõem esse ordenamento, concebido de forma piramidal, 

encontram-se entrelaçadas de uma forma tipicamente normativa, a 

que chamou Kelsen  de fundamentação e derivação, obtendo-se uma 

hierarquia entre as normas, das mais gerais, situadas acima, até as 

mais particulares, situadas abaixo. Das normas gerais derivam as 

normas particulares e estas, por sua vez, fundamentam-se naquelas. 

Sobre este aspecto, são as palavras de Kelsen: “uma construção 

escalonada de normas supra e infra-ordenadas umas às outras, em 

que uma norma do escalão superior determina a criação da norma do 

escalão inferior (...).”19 Segundo esta concepção, a criação de uma 

norma jurídica está determinada por uma outra norma do mesmo 

                                     
17 idem, ibidem, p. 226. 
18BOBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p.199. 
19 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.229. 
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sistema e “em última linha, pela sua norma fundamental.”20  Neste 

ponto, como vemos, não pode Kelsen deixar de recorrer ao artifício da 

norma hipotética fundamental, que não seria posta, mas suposta, e 

fundaria o sistema jurídico.21

Além disto, concebe Kelsen a teoria jurídica estática e a teoria 

jurídica dinâmica, para explicar o direito em seu momento estático, 

como um sistema de normas em vigor, e em seu momento dinâmico, 

o direito em movimento, o processo jurídico em que o direito é 

produzido e aplicado. Isto significa que o direito regula sua própria 

criação e aplicação e os atos de produção e de aplicação do direito 

“que representam o processo jurídico, somente interessam ao 

conhecimento jurídico enquanto formam o conteúdo de normas 

jurídicas, enquanto são determinados por normas jurídicas.”22

Assim, a criação de uma norma jurídica está determinada por 

uma outra norma do mesmo sistema e em última linha, pela sua 

norma fundamental. 

Nesta ordem de idéia, o direito prevê sua própria criação, isto 

porque, segundo Kelsen, todo ato criador de direito deve ser um ato 

aplicador de direito, quer dizer: deve ser a aplicação de uma norma 

jurídica preexistente ao ato, para poder valer como ato da 

comunidade jurídica. Por isso, a criação jurídica deve ser concebida 

                                     
20 idem, p.260. 
21 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: 
Antonio Fabris, 1989. p.45. 
22 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.80. 
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como aplicação do direito, mesmo quando a norma superior apenas 

determine o elemento pessoal, o indivíduo que tem de exercer a 

função criadora do direito. 23

Com esta concepção, simplifica Kelsen a indagação acerca da 

questão relativa a existência ou não de lacunas de direito, chegando à 

conclusão de que tudo o que não está juridicamente proibido, está 

juridicamente permitido.

Através deste postulado adentra Kelsen na questão relativa à 

plenitude do ordenamento jurídico, afirmando que o ordenamento 

jurídico é pleno, pois contém todos os meios de resolução de possíveis 

conflitos entre as normas, sua produção e aplicação.  Assim, não há 

que se falar em lacunas lógicas, pois o ordenamento jurídico é 

sempre aplicável, quer positiva, quer negativamente.

Não havendo lacunas lógicas, haveriam lacunas axiológicas ou 

ideológicas?

Para aqueles que defendem a existência de lacunas de valor, 

responde Kelsen que “se a concepção ético-política do juiz toma o 

lugar da concepção ético-política do legislador, este abdica em favor 

daquele.”24  Isto resultaria, segundo Kelsen, em atribuir-se poder 

demasiado extenso aos tribunais, assumindo a função do legislador, 

o que somente seria possível “quando um tribunal recebe 

                                     
23 idem, ibidem, p. 262. 
24 idem, ibidem, pp. 275/276. 
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competência para produzir também normas gerais através de 

decisões com força de precedentes.”25

Adverte Kelsen para o aspecto de que quanto mais flexível um 

ordenamento jurídico mais estará renunciando à segurança jurídica, 

pois, “com efeito, sob uma tal ordem jurídica, os indivíduos não 

podem prever as decisões dos casos concretos.”26

Para Norberto Bobbio, a existência de lacunas ideológicas em 

cada sistema jurídico é tão óbvia que não precisamos nem insistir. 

Nenhum ordenamento jurídico é perfeito, pelo menos nenhum 

ordenamento jurídico positivo.

Bobbio é um daqueles autores que, segundo Tércio Sampaio, 

pode ser incluído, mas não com facilidade, na corrente teórica 

denominada “Escola Analítica ”ou “Positivismo Analítico.”

Do quanto visto até aqui, vê-se que a teoria do ordenamento 

jurídico se baseia em três caracteres fundamentais: a unidade, que 

pressupõe como base do ordenamento jurídico uma norma 

fundamental com a qual se possa, direta ou indiretamente, relacionar 

todas as normas do ordenamento; a coerência, segundo o qual o 

ordenamento jurídico deve prever a resolução do conflito de normas, 

afastando as antinomias e, por fim, a completude, que se constitui, 

                                     
25 idem, p. 279. 
26 Idem, ibidem, p. 280. 
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segundo Bobbio, “na propriedade pela qual um ordenamento jurídico 

tem uma norma para regular qualquer caso.”27

Traçadas tais considerações acerca do positivismo jurídico, de 

forma meramente descritiva, pois não pretendemos descer a críticas, 

limitando-nos apenas ao nosso tema, evidente se torna o papel do 

juiz nesse contexto teórico.

Passemos a esta análise. 

No processo de formação do Estado-moderno, o juiz de fonte 

principal de produção do direito transformou-se num órgão estatal 

“subordinado ao poder legislativo e encarregado de aplicar fielmente 

(podemos dizer mecanicamente) as normas estabelecidas por este 

último.”28 Nos Estados modernos nos quais o positivismo jurídico foi 

acolhido nesses moldes, o juiz não pode através da decisão judicial 

ab-rogar a lei.

Para os mais radicais, o juiz é um mero aplicador das normas 

jurídicas que integram o ordenamento jurídico. A atuação do juiz, 

criando as normas individualizadas, as normas aplicadas ao caso 

concreto, pressupõe sempre a existência de normas gerais, mesmo 

que estas normas, como admitia Kelsen, digam apenas da pessoa 

autorizada a aplicar o direito, sem conteúdo material. 

Para as escolas mais moderadas, aquelas que admitem a 

existência de lacunas ideológicas no ordenamento jurídico, o juiz 

                                     
27 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: UNB, 1999. Capítulo 4. 
28 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p.171. 
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pode proferir uma decisão com base em um juízo de equidade, ou 

seja, “no juízo de equidade o juiz decide segundo consciência ou com 

base no próprio sentimento de justiça.”29 Mesmo nesta hipótese, o 

juiz, ainda assim, está cumprindo o ordenamento jurídico, pois, “ele 

pode emitir um tal juízo somente se e na medida em que é autorizado 

pela lei e, de qualquer maneira, nunca em contraste com as 

disposições da lei.”30

Como acabamos de ver das colocações acima, toda a herança 

deixada pelo positivismo jurídico, e principalmente pelo racionalismo 

iluminista, aponta para a figura do juiz como um mero aplicador da 

lei.

Como diz Plauto Faraco de Azevedo “o positivismo, com os 

foros de cientificidade que se arroga, cumpre a função ideológica de 

congelar e petrificar as instituições e os conceitos jurídicos.” 31

A história, no entanto, tem nos mostrado que o fiel 

cumprimento da lei resultou, muitas vezes, em situações de extrema 

injustiça.

Se por um lado não se pode reduzir a aplicação do direito a 

um silogismo, em que a lei é a premissa maior, também não se pode 

admitir que o juiz possa decidir as questões ao seu alvedrio, hipótese 

que conduziria à própria negação do ordenamento jurídico. Assim, se 

                                     
29 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999. p.172. 
30 idem, p.172. 
31 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: 
Antonio Fabris, 1989. p. 62. 
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a segurança propiciada pelas leis não é o único valor buscado pelo 

direito, constitui, no entanto, valor fundamental ao convívio humano. 

Deve-se também ter em conta que se o juiz se resigna ao fiel 

cumprimento da lei, tornar-se-á, em maior ou menor medida, um 

mero agente do poder, poder este muitas vezes espúrio. Basta que 

nos recordemos de recentes fatos como o nazismo e a própria 

ditadura militar no Brasil com a implantação do Ato Institucional 

n.5, de 13.12.68, quando muitos morreram em nome do fiel 

cumprimento da lei.

Se, por um lado, exige-se do julgador justiça em suas 

decisões, por outro lado, exige-se também que tais decisões sejam 

previsíveis e que resguardem a segurança social. 

Como então se pensar neste equilíbrio sem um mínimo de 

subjetividade do julgador? Como se pensar neste equilíbrio 

transformando a figura do juiz num autômato cumpridor da lei?32

Conforme acentuou Rigaux, “a experiência do III Reich ensina 

que o direito é tanto um instrumento de opressão quanto de 

libertação.”33 Assim, ainda segundo o mesmo autor, o juiz, por 

múltiplas razões, é muitas vezes coagido a fazer obra criadora, posto 

que toda norma tem necessidade de ser interpretada. Além disto, 

                                     
32 Segundo AZEVEDO, Plauto F.(Aplicação do direito e contexto Social. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p.135) “é entre dois extremos – a redução da aplicação do direito à formulação de um 
silogismo e o ponto de vista segundo o qual, parecendo ao juiz injusta a lei, poderia ele sponte sua 
negar-lhe cumprimento – que se deve realizar o processo hermenêutico e exercitar o poder criativo 
pelos diversos órgãos do Poder Judiciário.” 
33 RIGAUX, François, A lei dos juízes. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.147. 
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como já dissemos, nenhuma codificação poderia prever a diversidade 

das situações da vida e as modificações desta. 

Neste compasso, o juiz, mais que o legislador, está apto a 

seguir passo a passo as alterações da sociedade suprindo as lacunas 

deixadas pela legislação. 

A lei é necessariamente genérica e, como tal, distante da 

realidade do caso concreto, caso este que chega às mãos do julgador 

com todas as suas particularidades e circunstâncias. Assim, não se 

pode olvidar que o juiz não deve ser um mero aplicador da lei mas 

um criador do direito, direito aqui tomado em sua concepção não só 

de sistema de normas como também sinônimo de justiça.

O direito deve cumprir não só sua função conservadora do 

status quo, predominante em sua fisionomia social, mas deverá, 

também, cumprir sua função reformadora e muitas vezes 

revolucionária. Desta forma, diante do caso concreto submetido a 

julgamento, que valor deve prevalecer? O valor segurança ou o valor 

justiça? Acreditamos que ambos.34 E como alcançar tal situação? 

Esta é a tarefa do julgador.35

O juiz, para decidir, tem, também, obrigatoriamente, que levar 

em conta as circunstâncias particulares de cada caso, as 

                                     
34 A este respeito escreve Gustav Radbruch (Introdução à ciência do Direito, São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. p.126): “Se o juiz é um servidor menos da justiça que da segurança jurídica, então deve 
existir uma outra instância que, em casos de uma contradição por demais flagrante entre ambos, leve 
em consideração os interesses da justiça.”  
35 Ainda segundo Radbruch (Idem, p. 125): “[...] o juiz é um dos portais por onde se passa do reino 
das idéias ao reino da efetividade. Nele se consuma a encarnação do direito”. 



27

particularidades do próprio processo e o fato em si mesmo e seu 

contexto histórico, político e social. Além disto, como veremos mais 

adiante, ao juiz não é dado, perante nosso ordenamento jurídico 

vigente, deixar de julgar, e ele deve decidir a questão que lhe foi posta 

e mais ainda o que se espera é que faça justiça, pois é muito comum 

se ouvir que: “a justiça é injusta”, tomando-se o termo “justiça” como 

sinônimo de Poder Judiciário e identificando-o com o próprio juiz, 

como se a este fosse possível ser detentor da justiça (valor).

A busca da resposta à questão “o que é justiça?” remonta à 

própria existência humana, pelo menos se partirmos do pensamento 

ocidental. Passados tantos séculos, esta mesma questão continua 

viva. Mas, vivenciando algo que está no mundo, vida humana vivente, 

o julgador tem em suas mãos o processo, seu mundo formal, e nele 

deverá produzir sua decisão.

Feitas tais considerações, passaremos a enfocar no próximo 

capítulo as questões relativas ao conhecimento do julgador acerca da 

ciência do direito, o domínio que deve ter desta ciência e a analisar, 

sem estilizar ou estereotipar, a figura do julgador e o que se espera 

deste como membro da comunidade ao qual está confiada a função 

de julgar.
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CAPÍTULO II 

O julgador e o ato de julgar: julgando com ciência e com 
consciência.

Historicamente o homem saiu do seu estado primitivo de 

vingança com as próprias mãos, para uma situação em que delegou 

esta função a uma autoridade. Esta autoridade, representada na 

figura do juiz, órgão do Estado, nos moldes dos Estados modernos, 

encontra no processo seu habitat para decidir os conflitos de 

interesses postos pelos homens.

A vida em sociedade gera tensões, tensões estas que, por sua 

vez geram conflitos, conflitos estes que muitas vezes não são 

resolvidos pelos próprios interessados, mas necessitam de uma 

terceira pessoa, pessoa esta sem interesse por qualquer dos lados em 

conflito e da qual se espera tenha condições de resolver ou acomodar 

os contendores. Como nos ensina Eduardo J. Couture “o processo 

nasce com a iniciativa do autor, delimita-se com a contestação do réu 

e culmina com a sentença do juiz.”36

Participam do processo vários elementos humanos. Não só as 

partes, o juiz, membros do Ministério Público, advogados, auxiliares 

da justiça (funcionários do Estado), testemunhas etc. Cada um 

destes participantes está submetido a regras legais processuais, 

preestabelecidas pelo ordenamento jurídico em vigor. No entanto, no 

                                     
36 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p. 59. 
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jogo processual, as partes em conflito utilizam-se de todos os meios 

que lhes são favoráveis e que nossa legislação casuísta, em grande 

parte também permite, para que o processo caminhe de forma cada 

vez mais distante da realidade dos fatos. Vê-se, muitas vezes, que 

cada um dos interessados distorce os fatos e omite provas 

necessárias cuja produção a eles competia diligenciar.

Participam também do jogo processual advogados, na maior 

parte das vezes, comprometidos com a verdade de seu cliente. Tais 

participantes atuam neste jogo, cada qual defendendo determinado 

interesse e, para tanto, supõem que a verdade é aquela por cada um 

defendida. Utilizam-se, assim, de variados argumentos interpretativos 

das normas jurídicas e do fato, objeto do processo, com o intuito de 

alcançar o seu intento e sair vitorioso. A defesa desses argumentos, 

muitas vezes, não está comprometida com a verdade.

Celso Agrícola Barbi, vislumbrando tal situação, registra o 

seguinte: “Entre nós, JOSÉ OLÍMPIO DE CASTRO FILHO, em erudita 

tese de concurso, observa que o processo civil é campo muito vasto 

para o mau uso dos poderes concedidos para defesa dos direitos”37.

Por sua vez, em artigo escrito em 1950, Calamandrei compara o 

processo judicial a um jogo -

...a uma competição, em que a habilidade é permitida, mas não a 
trapaça. O processo não é apenas ciência do direito processual, nem 
somente técnica de sua aplicação prática, mas também leal 
observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não 

                                     
37 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao CPC. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 167. 
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escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 
habilidade e a trapaça.38

Na lição de Eduardo J. Couture, “o processo é um 

instrumento de produção jurídica e uma forma incessante de 

realização do direito.”39

Neste jogo processual, a resolução da disputa pelo juiz poderá, 

muitas vezes, estar longe do valor justiça, podendo realizar, quando 

muito, a justiça, meramente formal, processual.

Nessas condições, se cabe ao juiz, ao decidir, aplicar o direito 

com vistas à justiça, pode-se afirmar que seu trabalho será, em 

grande parte, facilitado ou complicado pela atuação dos advogados, 

do Ministério Público e dos demais participantes.

Assim, diante do processo, mundo formal, o julgador deve, 

como dissemos, julgar, resultando, finalmente, sua atividade na 

aplicação do direito ao caso concreto, através da decisão judicial.

Para a prática deste ato de conhecimento e reflexão, o julgador 

deve agir com ciência e com consciência. Para tanto, entendemos que 

duas questões emergem de pronto: o conhecimento que o julgador 

deve ter em relação ao direito, aqui entendido como objeto da ciência 

que leva seu próprio nome, Ciência do Direito, e a sua formação, 

ética, político-social e humanista.

Passemos à análise dessas questões. 

                                     
38 Idem, ibidem, p. 167. 
39 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p.68. 
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2.1. Julgando com ciência: o que é o direito?

Enfrentando a primeira questão, o conhecimento acerca do 

direito, o julgador fará a ontológica pergunta: o que é o direito? em 

que consiste o direito?

Esclarecemos, de logo, que não pretendemos dar uma 

resposta final para a questão ora proposta, pois, no dizer de Roberto 

Lyra Filho,

A ciência, porém, não será nunca, repetimos, definitiva, acabada e 
perfeita. A verdade absoluta – recorda-nos o marxista polonês Adam 
Schaff – é apenas um limite ideal, como na série matemática, um 
limite que efetivamente vai recuando cada vez mais à medida que 
avançamos.40

De igual modo, afirma Hart:

Poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas 
com tanta persistência e têm obtido respostas, por parte de 
pensadores sérios, de formas tão numerosas, variadas, estranhas e 
até paradoxais como a questão “O que é o direito?41

Pretendemos, sim, dar uma visão contextual do direito, visão 

esta que entendemos mais consentânea com os anseios sociais e 

mais próxima do valor justiça.

De antemão, conforme explicitado em linhas atrás, 

entendemos que o direito, como objeto de uma ciência cultural, não 

se resume, apenas, em seu estrito sentido dogmático, positivo, em 

um conjunto de normas legais estruturadas institucionalmente. O 

direito é isto, mas não apenas isto.

                                     
40 LYRA FILHO, Roberto, O que é Direito. Brasília; DF: Ed. Brasiliense, 1983. p. 21 
41 HART, Herbert L.A. O conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p.5. 
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Como adverte Eros Roberto Grau, “ao estudioso do direito 

cumpre também conhecê-lo desde a perspectiva sociológica. E, por 

outro lado, a ele se impõe recusar as reduções do direito, por 

exemplo, à ciência da norma, ao procedimento, à tópica.”42

Acrescentaríamos que ao estudioso do direito cumpre não só 

conhecê-lo desde a perspectiva sociológica, mas também histórica, 

política, geográfica, filosófica, psicológica e antropológica.

Essa perspectiva exploratória do conhecimento do direito é de 

suma importância para o julgador, como jurista que é, tendo em vista 

que toda a formação jurídica legada pelo século XIX e até as 

primeiras três décadas do século XX fundamentou-se numa 

instrumentalidade científica baseada numa neutralidade axiológica, 

numa axiologia jurídica positiva, herança do positivismo, afastando-

se, conseqüentemente, da cogitação ética.

Faz-se necessário que o julgador, cônscio de seu papel de 

criador do direito e não de mero aplicador, disponha de conhecimento 

que o habilite a  exercer adequadamente sua função.

Entendemos que para o julgador cumprir sua missão de 

criador do direito deve ter claro em sua mente e em seu espírito a real 

posição que ocupa na sociedade em que atua (consciência ético-

moral), mas, deve, também, ter conhecimento científico da Ciência do 

Direito e de seu objeto. 

                                     
42 GRAU, Eros Roberto, O Direito posto e o Direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2000. p.27. 
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Entendemos que a compreensão do direito deve estar atrelada 

a uma visão mais ampla da sociedade e de suas instituições, 

aproximando-se, cada vez mais, de uma concepção ético-social. 

 Devemos transcender “aos limites que a Ciência do Direito se 

impõe, tendo em vista a própria tradição científica contemporânea, 

nitidamente marcada pelo positivismo, ou seja, por uma visão 

cientificista da ciência.”43

Pensar o direito de maneira apenas lógico-formal implica em 

excluí-lo do seu verdadeiro contexto, pois o direito é uma realidade 

social.

 Segundo Louis Assier Andrieu, o direito é um componente 

das atividades humanas marcado, como todas as atividades 

humanas, pela cultura e pelas formas de organização de cada 

sociedade.44

 Vê-se, assim, que a compreensão do direito não é tarefa fácil. 

O autor citado, acima, chega a afirmar que o direito é o mais indócil 

de todos os objetos sociais.

Conforme já dito, não temos a pretensão de esgotar o assunto, 

pois o debate acerca da indagação proposta – em que consiste o 

direito? – acompanhará o ser humano em toda sua dimensão de vida 

histórico-social. Se ao julgador compete o papel de criador do direito, 

                                     
43 WARAT, Luiz Alberto. PEPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do Direito, uma introdução 
crítica, São Paulo: Ed. Moderna, 1996. p.10. 
44 ANDRIEU, Louis Assier. O Direito nas sociedades humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
introdução, XII.  
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conhecer o objeto de sua criação deve implicar uma visão o mais 

ampla e abrangente possível acerca do mesmo. 

Ainda, segundo Louis Assier Andrieu, “o direito fala de nós, 

organiza-nos, arruma nossas mais benignas e mais abstratas 

relações. Da venda de cigarros ao estatuto da vida, nada do que é 

humano é a priori alheio ao direito.”45

Assim, indagar-se - o que é o direito? - implica em um 

verdadeiro desafio. Como nos advertem os autores Luíz Alberto Warat 

e Albano Marcos Bastos Pêpe:

Nunca é excessivo lembrar que o discurso da modernidade, enquanto 
discurso do desencantamento – da perda das referências explicativas 
e realizadoras da vida através das tradições metafísicas e religiosas -, 
legou-nos uma idéia de razão nitidamente instrumental e estratégica. 
E como não poderia deixar de ser, como bem nos lembra Weber, a 
racionalidade do Direito moderno remete a uma sistemática jurídica 
na qual ele é visto como um Direito de juristas. Nesse sentido, a 
criação do Direito e aplicação da lei ficam restritos a procedimentos 
de tipo formal e, conseqüentemente, à competência profissional dos 
juristas. (...) A restrição do Direito a uma esfera de racionalidade 
meramente instrumental é uma herança que deve ser superada. 
Defendemos tal ponto de vista por entendermos que o Estado de 
Direito se constitui para além da formalização do sistema jurídico, ou 
seja,  que sua ação legal só pode ser devidamente pensada no espaço 
mais amplo da sociedade, onde a moral e a política não sejam 
relegadas ao plano da subjetividade ou da irracionalidade. (...) A 
legitimidade das ações oriundas do sistema jurídico pode e deve 
superar o estreito limite da legalidade dos procedimentos jurídicos 
para que a racionalidade instrumental típica da Ciência do Direito 
encontre um espaço de permutas e de contribuições numa outra 
forma de racionalidade – racionalidade prático-moral situada no 
“mundo da vida”, das experiências cotidianas e vitais a todos os 
atores sociais. 46

Diante de todas as considerações acima, verificamos que “a 

perplexidade profunda que tem mantido viva a pergunta (O que é o 

                                     
45 Idem, ibidem, introdução, XII. 
46 WARAT, Luiz Alberto. PEPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do Direito, uma introdução 
crítica, São Paulo: Ed. Moderna, 1996. pp. 16/ 17. 
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direito?), não é ignorância, esquecimento ou incapacidade de 

reconhecimento dos fenômenos a que a palavra “direito” 

normalmente se refere.”47 No entanto, podemos concluir, sem a 

pretensão de esgotar a matéria, ressalte-se mais uma vez, que o 

direito, como manifestação da vida social, deve ser encarado em seu 

aspecto multifacetado, com vista a sua evolução em compasso com o 

processo histórico-cultural.48  Além disto, se estamos a tratar da 

atuação do juiz, vale registrar a afirmação de Plauto Faraco Azevedo. 

Ele escreve: 

Sempre é oportuno enfatizar a velha idéia de que as soluções 
jurídicas em geral e as decisões judiciais em particular apenas se 
justificam na medida em que respondem aos reclamos da vida 
humana, em certo contexto cultural, em dado momento histórico. 
Para isto é preciso menos hermetismo lingüístico e artifícios lógicos, 
e maior preocupação com os interesses pessoais e sociais em 
questão. Nesta postura, sentir-se-ão melhor os profissionais do 
direito e as partes, os primeiros por saberem-se socialmente mais 
úteis, e as segundas por sentirem-se reconhecidas como pessoas, 
deixando a incômoda categoria das abstrações jurídicas.49

No caso do Brasil, sempre prevaleceu uma cultura jurídica 

formalista do direito, destinada a garantir valores burgueses e 

insistindo em categorias formuladas desde a Revolução Francesa, 

reproduzindo um saber jurídico retórico, cuja superação é de difícil 

consecução, pois é justificadora e mantenedora do sistema político, 

entreabrindo a visão do direito, apenas, como um instrumento de 

poder.50 Este modelo, no entanto, vive hoje uma crise paradigmática, 

                                     
47 HART, Herbert L.A. O conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 9. 
48 Como observa Tercio Sampaio Ferraz Jr., “o jurista contemporâneo preocupa-se, assim, com o 
direito que ele postula ser um todo coerente, relativamente preciso nas suas determinações, orientado 
para uma ordem finalista, que protege a todos indistintamente” (Introdução ao estudo do Direito.
São Paulo: Atlas, 1994. p. 83.) 
49 AZEVEDO, Plauto Faraco. Justiça distributiva e aplicação do Direito. Porto Alegre: Sergio 
Fabris, 1998. p. 128.  
50 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico – Fundamentos de uma nova cultura no 
Direito. São Paulo: Alfa-Omega, 1997. p. 79. 
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pois se mostra incapaz de apreciar os conflitos coletivos emergentes 

de grupos ou camadas sociais.

Diz Luiz Fernando Coelho que: 

O pluralismo se refere ao fato de que o direito se encontra inserido 
na sociedade, isto é, transcende os órgãos estatais. Ele se caracteriza 
pela coexistência de diversos sistemas jurídicos no mesmo espaço 
social. É tratado, portanto, como um problema de fontes, aos serem 
admitidas outras fontes, além do Estado, de positividade jurídica. 51

O modelo colonialista e a implantação do capitalismo geraram, 

ao longo dos anos, no caso brasileiro, desigualdades sociais de tal 

monta que, ainda hoje, começo do século XXI, parcela significativa da 

sociedade, porque não dizer a sua quase maioria, reivindica direitos 

básicos como moradia, saúde, educação, segurança etc.

Partindo-se da existência cada vez maior dessas necessidades 

não supridas pelo atual modelo de Estado neoliberal, a formação de 

novos sujeitos sociais foi se fazendo em busca da realização e 

implementação desses direitos. Daí o surgimento de normas, 

consideradas para os autores mais modernos, como direito extralegal, 

como no exemplo dado por Boaventura em sua pesquisa na favela 

denominada Pasárgada, em que certa camada social desenvolveu um 

sistema normativo próprio para garantir o direito à habitação.

Vê-se, assim, que a realidade brasileira atual aponta para o 

crescimento cada vez maior de formas diversas de Pluralismo 

Jurídico, pressionando os “operadores” do direito a repensar o antigo 

modelo legal positivista e implementar novas formas de resolução dos 

                                     
51 COELHO, Luiz Fernando. Teoria crítica do Direito. Curitiba: Livros HGDV, 1987. p. 287. 
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conflitos sociais emergentes. Os exemplos neste campo já são muitos, 

como se dá com as convenções coletivas de trabalho, a mediação, 

arbitragem e a corrente do chamado Direito Alternativo ou, mais 

propriamente, aplicação alternativa do direito.

Admite Antônio Carlos Wolker a existência hoje de um 

Pluralismo Jurídico comunitário-participativo. 

Discutindo questão relativa ao Direito Alternativo, pondera 

Carlos Maria Cárcova:

Luciano de Oliveira, num breve mas notável ensaio (1992, pp.191 e 
ss.), produziu uma crítica  impecável à tendência do movimento de 
impugnar, em bloco e sem matizes de qualquer natureza, o 
formalismo do direito oficial e os que costumam ser seus correlatos, 
o normativismo, o positivismo etc.  Esse equívoco, esse erro, provém 
de não se estabelecer certas distinções necessárias, por exemplo, 
entre os direitos civis e políticos e os direitos socioeconômicos. Uma 
questão são as exigências de natureza socioeconômicas não 
atendidas pelo direito posto e outras, as garantias individuais a ele 
incorporadas.  Enquanto no primeiro caso trata-se de criar novos 
direitos, no segundo trata-se de fazê-los rigorosamente respeitados.  
E nesse aspecto parece necessário ser decididamente formalista. 
“Imaginemos, por exemplo – diz Oliveira -, direitos como os 
seguintes: não ser torturado, não ser condenado sumariamente e, 
pior ainda, executado etc. Com relação a esses direitos não há, 
segundo creio, outra postura possível que não seja a do mais 
intransigente legalismo. Até porque, operacionalmente falando, 
perguntamos: como fazer valer princípios como o da salvaguarda 
legal, da irretroatividade das leis, da inimputabilidade penal dos 
menores etc., a não ser adotando o mais rigoroso formalismo? É 
aqui, com relação a essa outra dimensão dos direitos civis e políticos, 
inscritos no ordenamento oficial, que se situa nossa crítica a respeito 
do que chamamos de equívoco substantivo.52

Apesar de todos estes movimentos, não devemos nos esquecer 

que o positivismo jurídico ainda exerce entre nós, operadores do 

direito, influência marcante. Esta questão se encontra muito bem 

abordada por Roberto Lyra Filho, quando afirma que embora o 

                                     
52 CÁRCOVA, Carlos Maria, A opacidade do Direito. São Paulo: LTr, 1998. pp. 101/ 102. 
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jurisnaturalismo (a ideologia do direito natural) seja a posição mais 

antiga (e de nenhum modo inteiramente liqüidada) é o positivismo 

que hoje predomina entre os juristas do nosso tempo. 

Ainda, acerca da presente questão, mais um autor merece ser 

citado. Assim, segundo Agostinho Ramalho Marques Neto:

Muito freqüentemente, o jurista, que lida diretamente com os mais 
fundamentais direitos humanos, paradoxalmente se aliena da 
essência social desses direitos, para ater-se ao formalismo de uma 
legislação que não raro os espezinha, em nome de uma suposta 
segurança que é muito mais das elites detentoras do poder, do que 
da sociedade como um todo, inclusive porque muitas vezes 
estabelecida contra as aspirações e os legítimos anseios de liberdade 
e igualdade dos segmentos oprimidos na estrutura social.53

Vê-se que a realidade brasileira atual aponta para o 

crescimento cada vez maior de formas diversas de pluralismo 

jurídico, pressionando os “operadores” do direito a repensar o antigo 

modelo legal positivista e implementar novas formas de resolução dos 

conflitos sociais emergentes.54

De todo o exposto, evidente se torna que o juiz deve conhecer 

o direito como realidade não só legal, institucional, estrutural, mas 

deve, também, conhecê-lo com vistas a aplicá-lo ao mundo real, 

histórico-social, ao mundo dos homens, dos conflitos de interesses.

Como um escultor, deve o juiz, conhecendo sua ciência, seu 

objeto de estudo, o direito, imprimir-lhe uma forma particular, de 

                                     
53 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho, A ciência do Direito: conceito, objeto, método. Rio de 
Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001. p. 215. 
54 “A jurisprudência como realidade viva do direito não pode se apartar do conceito de que sua 
existência é conseqüência da própria existência da sociedade. Suas decisões visam a acomodar o 
conflito social que é a própria vida do homem social. Afastar a decisão desse contexto é isolar o 
direito de seu ambiente natural e torná-lo ilhéu.” (BARROS, Wellington Pacheco, Dimensões do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p.141).
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acordo com o contexto social em que atua, realizando, através deste, 

a pacificação social. 

Assim agindo, este homem, investido desta função – julgar – é 

compelido a “plasmar, com a matéria-prima da lei, uma obra de 

elegância moral e útil à sociedade.”55

Dele se espera que julgue não só com ciência mas com 

consciência.

Passemos à análise deste segundo aspecto. 

2.2. Julgando com consciência: limites impostos ao 
julgador (internos e externos). 

A abordagem da segunda questão refere-se à atuação do 

julgador não só como conhecedor da ciência do direito, mas como o 

homem que, conhecendo o direito, aplica-o, ao caso concreto, com  

consciência.

Conforme já dissemos linhas atrás, o mundo no qual atua o 

juiz é o mundo do processo. Como dizia Eduardo J. Couture “o 

processo é um instrumento de produção jurídica e uma forma 

incessante de realização do direito.”56

Através do processo, o juiz cria norma individualizada, a 

sentença. Esta, para Eduardo J. Couture, “não é um pedaço de 

lógica, nem tampouco uma norma pura. A sentença é uma obra 

                                     
55 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 59. 
56 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p. 68. 
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humana, uma criação da inteligência e da vontade, isto é, uma 

criatura do espírito do homem.”57

Chegado o momento de decidir, entendemos que o julgador 

deve, primeiro, agir com lealdade diante de si mesmo, conhecendo 

suas próprias limitações, limitações internas, ultrapassando-as ao 

máximo, sinceramente, para, e somente após isto, ultrapassar as 

limitações que lhe são impostas externamente, as limitações legais/ 

processuais.

Assim, as limitações impostas ao julgador, e, 

conseqüentemente, à decisão judicial, são de duas ordens: internas e 

externas.

O ato de julgar deve se processar em duas etapas: 

inicialmente o julgador deve vencer as limitações internas e em 

seguida vencer as limitações externas (legais/processuais). 

No primeiro momento, compete ao julgador um fiel exame de 

sua consciência, consciência ideológica, principalmente, e, 

finalmente, submeter este julgamento interno a um critério de 

justiça, que por certo o terá, ou mesmo ao seu sentimento de justiça. 

Como diz o Prof. Nelson Saldanha “o justo se acha nas consciências 

humanas, no caso a dos autores da norma, ou a de seus 

aplicadores.”58 Assim procedendo estará o julgador participando da 

obra de criação de uma ordem social justa. Isto implica em colocar-se 

                                     
57 Idem, ibidem, p. 86. 
58 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.140. 
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no lugar do jurisdicionado, mostrar-se ligado à sociedade em que vive 

e desempenha seu papel.

Analisando, ainda, esta etapa, o julgador deve passar em 

revista todas as suas virtudes, que por certo também terá alguma, 

virtude como processo de humanização, como exigência cultural,59

sem adentrarmos, aqui, na questão da natureza humana, na noção, 

profundamente enraizada no pensamento ocidental, de que o 

comportamento humano tende sempre a visar seus próprios 

interesses, de que no fundo é mesmo cada um por si.

A discussão interna, neste primeiro momento, deve passar, 

ainda, pela questão de suas próprias neuroses, sua resposta 

psíquico-social diante dos papéis que desempenha e sua batalha 

contra a vaidade pessoal às expectativas de seu círculo de atuação.

Obviamente, como já dissemos, este exame é um verdadeiro 

exame de consciência, processo subjetivo de cada um, não 

mensurável quantitativamente, mas qualitativamente pelo resultado, 

a decisão final.

Quando este processo não se faz com integridade, resulta em 

decisões proferidas de forma cômoda, em que o julgador diz que 

cumpriu a lei e esta não previa de outra forma. Calamandrei assim já 

dizia:

                                     
59 Cf. COMTE-SPONVILLE André. Pequeno tratado das grandes virtudes, São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 7 et seq.  
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Não conheço outro ofício que exija, de quem o exerce, mais que o do 
juiz, um forte senso de viril dignidade, aquele senso que impõe 
buscar na sua consciência, mas que nas ordens alheias, a 
justificação do seu modo de agir, e de rosto descoberto assumir 
plenamente a responsabilidade por ele.  60

Nesta mesma linha de pensamento, encontramos a lição  de 

Eduardo J. Couture:

Como poderemos separar a decisão do juiz de seus impulsos, de 
suas ambições, de suas paixões, de suas debilidades de homem? O 
direito pode criar um sistema perfeito, no tocante à justiça; mas se 
esse sistema for aplicado, em última instância, por homens, o direito 
valerá o que valham esses homens. (...) O juiz é uma partícula de 
substância humana que vive e se move dentro do processo. E se essa 
partícula de substância humana tem dignidade e hierarquia 
espiritual, o direito terá dignidade e hierarquia espiritual. Mas, se o 
juiz como homem, cede ante sua debilidade, o direito cederá em sua 
última e definitiva revelação. (...) da dignidade do juiz depende a 
dignidade do direito. O direito valerá, em um país e um momento 
histórico determinados, o que valham os juízes como homens. O dia 
em que os juizes tiverem medo, nenhum cidadão poderá dormir 
tranqüilo.61

Feito todo este exame, de si para si mesmo, momento de 

profunda reflexão e revisão de conceitos e preconceitos, deve o 

julgador passar para a segunda etapa: a análise dos fatos objeto do 

processo e todas as suas circunstâncias. 

Aqui as limitações são externas, objetivas, legais, processuais. 

Tais limitações dizem respeito ao conhecimento do julgador do 

processo, suas regras, etapas e do objeto deste, ou seja, o conflito de 

interesse em questão, além das provas produzidas.

                                     
60 CALAMANDREI, Pietro. Eles os juízes, vistos por um advogado.São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 351. 
61 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, pp. 87/88. 
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A conceituação jurídica deste conflito, a tipificação, numa 

linguagem processual, a adequação deste fato ao ordenamento legal, 

constitui a tarefa propriamente criadora do juiz. Nenhum 

ordenamento jurídico é capaz de descrever todos os fatos da vida, 

posto que nesta a mutação é constante e tais fatos não se 

apresentam sempre sob as mesmas circunstâncias. Além disto, há 

casos em que a lei proporciona ao juiz um critério de orientação 

geral, tais como os de boa - fé, bons costumes, atentado ao pudor 

etc., em que o julgador terá de completar o sentido da norma através 

do preenchimento do conteúdo concreto que a comunidade, 

atualmente, atribui a tais conceitos genéricos.62

Cândido Rangel Dinamarco descreve com bastante clareza o 

que estamos tratando acerca das limitações processuais impostas ao 

julgador. Vejamos: 

Ao objetivo jurídico de atuar a vontade concreta do direito liga-se a 
exigência de bem conhecer. Em seu prol, militam garantias 
constitucionais do processo e prestigiosos princípios, para que o 
litígio se desenvolva conforme o due process of law e mediante efetiva 
participação dos sujeitos envolvidos, sendo eles tratados segundo as 
regras da paridade de armas e incumbindo ao juiz uma conduta 
ativa na direção do processo. 63

                                     
62 Escreve a este respeito Gustav Radbruch (Introdução à ciência do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
p.135): “em número crescente de casos o legislador remete ao juiz, até mesmo expressamente, a julgar segundo a 
eqüidade, a boa-fé, os bons costumes; a uma ‘apreciação compreensiva do caso’, ou segundo possam rezar outras 
indicações semelhantes, à criação jurídica independente.”  
63 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 232. 
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Da mesma forma, Eduardo J. Couture admite que: “O juiz é 

um homem que se move dentro do direito como o prisioneiro dentro 

de seu cárcere.”64

Assim, mesmo em se tratando de normas processuais, deve o 

julgador ter a consciência de que o apego à forma leva, muitas vezes, 

a situações incompatíveis com o mínimo aceitável da realidade dos 

fatos. Figura típica é a revelia. Mesmo diante desta situação 

processual não pode o juiz deixar de observar se o pedido formulado 

por aquele que busca o órgão judicial é compatível com a realidade.

Aceitar a forma, unicamente, como meio e fim de decidir é 

deixar-se engessar pelo próprio processo, descuidando de sua 

condição de condutor deste.

Assim, quer em relação ao direito em seu aspecto material, 

estático, quer em relação ao direito em seu aspecto processual, 

dinâmico, deve o julgador atuar como vigia incansável e diligente, 

realizando o processo dialético, por oposições  e refutações, por teses, 

antíteses e por sínteses, num processo de ir e vir, dos fatos às 

provase desses à norma, até firmar seu convencimento e decidir a 

questão que lhe foi submetida, decidindo não só com legalidade mas 

com responsabilidade.

Ainda, segundo Dinamarco, “todo processo há de ser feito em 

contraditório, respeitada a igualdade entre as partes perante o juiz 

                                     
64 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p. 87. 
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natural e observadas as garantias inerentes à cláusula due process of 

law.”65

Da mesma forma, admite Couture que “o que constitui a 

estrutura do processo é a ordem dialética.”66

Neste ponto, vale levantar a seguinte questão: mesmo sendo 

considerada injusta deve a lei, ainda assim, posto que vigente,  ser 

aplicada? Deixando de aplicar esta lei, ou julgando de forma diversa, 

o julgador estará julgando contra legem? Este julgamento será 

considerado válido?

Os positivistas responderiam que isto é uma questão política, 

axiológica, e não jurídica, pois o juiz deve decidir conforme a lei.67

Como já vimos, quando falamos de regimes ditatoriais, 

injustos, a questão não é tão simples assim e a história nos tem 

mostrado diversos exemplos.

Também não se pode admitir o julgador sem limites na sua 

atuação. O meio-termo, e não o excesso ou falta, como disse 

Aristóteles,68 implica em sabedoria e coragem, coragem de criar, de 

enfrentar o status quo, de criar o novo. É isto o que a sociedade 

espera de seus juízes, o que infelizmente nem sempre acontece. 

                                     
65 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros 
editores, 2001. p. 25. 
66 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p. 66. 
67 Escreve Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 118 et.seq.) “(...) A Teoria 
Pura do Direito tem uma pronunciada tendência antiideológica. Comprova-se esta sua tendência pelo fato de, 
na sua descrição do Direito positivo, manter este isento de qualquer confusão com um Direito ‘ideal’ ou ‘justo”.
68 ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. Brasília: Editora UnB, 1999. p. 113.  
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Em entrevista publicada no livro Direito e Utopia, Herkenhoff  

diz:

Vejo o juiz como alguém que tenha de atender ao desafio de descer 
às pessoas julgadas e, muito longe de elaborar silogismos, como 
alguém que enfrente o enigma da realidade humana, porque, a meu 
ver, só este tipo de Justiça pode servir ao homem. A Justiça 
silogística trai o ser humano e constitui uma força de perturbação 
social. 69

De fato, a palavra certa a ser empregada é “desafio”, pois, 

diante de todas as limitações impostas ao julgador, dele se espera 

que faça justiça. 

Temos também como limite legal, constitucional, imposto ao 

juiz, a obrigatoriedade da motivação de seu convencimento, devendo 

indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento 

(art.131 do CPC), sob pena de sua decisão considerada nula.

Com muita propriedade escreve Parelman:

O poder concedido ao juiz de interpretar e, eventualmente, completar 
a lei, de qualificar os fatos, de apreciar o valor das presunções e das 
provas que tendem a estabelecê-los, o mais das vezes basta para 
permitir-lhe motivar, de forma juridicamente satisfatória, as decisões 
que seu senso de eqüidade lhe recomenda como sendo, social e 
moralmente, as mais desejáveis.70

Apenas a título de reflexão, vale também registrar a questão 

tão debatida atualmente, qual seja, a súmula vinculante. Como o 

próprio nome já indica, mais uma vinculação, mais uma limitação ao 

poder de julgar. Está claro que política e direito nem sempre 

caminham juntos.

                                     
69 HERKENHOFF, João Batista. Direito e utopia. São Paulo: Acadêmica, 1993. p. 43 et seq. 
70 Cf. PERELMAN, Chaïn. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 489 et seq. 
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Como afirma Rigaux, “quando uma decisão anterior é 

invocada como precedente, ela própria deve ser interpretada.”71

Todo discurso político atual, à guisa de reforma 

constitucional, fundamenta-se numa ideologia dominante que visa 

enquadrar o juiz na figura de um mero técnico, impossibilitando-o de 

atuar criativamente junto à ordem jurídica e social. 

Não se deve esquecer, também, que a questão relativa ao 

acerto ou desacerto da decisão judicial, se justa ou injusta, não pode 

ser encarada sem que se leve em conta o contexto em que ela foi 

produzida, as condições relacionadas com o próprio processo e com 

as circunstâncias de cada fato examinado. 

Como já visto, anteriormente, o juiz é apenas uma das peças 

no jogo processual, dele participando as próprias partes, seus 

advogados e muitas vezes o Ministério Público, para não falarmos em 

outros órgãos de cooperação, quando solicitados. Assim, diante de 

tantos partícipes, perguntamos: a decisão judicial é produto apenas 

da atuação do juiz? Obviamente que o fechamento, a conclusão do 

caso, o julgamento propriamente dito, compete ao julgador, mas os 

elementos construídos no processo constituem-se no próprio 

substrato da decisão. O juiz não cria o direito a partir do nada. 

Assim, a partir da forma como o jogo processual se desenvolve, como 

as partes se conduzem e da atuação do próprio juiz neste jogo, a 

                                     
71 RIGAUX, François. A lei dos juízes. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 321. 
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decisão judicial pode estar conforme a justiça que se espera para o 

caso ou não.

Daí se vê que realidade fática e realidade processual nem 

sempre coincidem, pois entre uma e outra há o processo judicial. 

Pergunta-se: porque esta divergência? Não pode e não deve o juiz 

preservar a realidade fática? Responder positivamente a esta questão 

implicaria na existência do processo ideal e na existência, também, 

de juízes oniscientes, situação humanamente impossível. De 

antemão, sabemos que os fatos podem ser entregues ao juiz com uma 

dose de “manipulação” imposta pelos interesses em questão. Em 

assim sendo, deduz-se, daí, que não há uma pureza factual dos 

elementos que chegam ao processo. A visão do justo e do injusto, do 

certo e do errado, do bem e do mal, do moral e imoral no processo é 

relativizada pelos participantes desse jogo. Ambos os lados lutam 

pela vitória de seus interesses e nesta luta, muitas e muitas vezes, 

tenta-se, indevidamente, a distorção de fatos e provas. Diante disto 

qual seria a posição do juiz? O que poderia fazer? Muito pode fazer 

para uma sensata (prudente) condução do jogo processual, ainda 

mais porque sobre ele paira a imposição das regras processuais, sob 

pena do seu julgamento ser considerado ilegal. Mas que dizer em 

relação à construção da verdade processual? Como ao juiz não é dado 

o poder onisciente, como já referido, compete-lhe trilhar o caminho 

da lógica e da ética na construção desta verdade.
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Neste ponto, válido se torna registrar a lição de Nelson 

Saldanha:

A verdade como idéia (platônica), como valor (no sentido moderno do 
termo) e como integrante da pouca clara expressão “verdade 
jurídica”. A milenar aproximação entre as noções de verdade e 
justiça ( o bem, o justo, o vero, o reto) sempre levou a uma correlação 
entre o julgamento justo e a “verdade processual”. (...) mesmo 
admitindo que a idéia de verdade se acha ao alcance das ideologias, 
cabe entender que os conceitos jurídicos mais genéricos, os que 
alicerçam o ordenamento, têm de exibir uma pretensão à verdade. 
(...) No plano processual, os fatos (como no plano científico) se 
‘constroem” ou se reelaboram conforme o poder da argumentação. 
Neste, porém, reside o perigo de que se perca a própria noção de 
verdade.72

Ainda em relação aos limites externos e acerca da 

interpretação, vale salientar que “o limite da interpretação é a 

racionalidade. A interpretação termina na razoabilidade. Uma 

interpretação não é um processo do qual você retira uma verdade 

mas você chega a um argumento, o mais razoável.”73

Assim, chegado o momento em que os fatos estão postos, em 

que a posição de cada lado está evidenciada e as provas estão no 

processo, o passo final é decidir. Para que esta decisão possa refletir 

a expectativa, a esperança fundada em supostos direitos, não só dos 

participantes desse jogo, como também da comunidade na qual estão 

inseridos, faz-se necessário que o julgador atue como um filtro, 

decantando e purificando as manifestações dos jogadores, 

manifestações estas, conforme já dito, muitas vezes em 

                                     
72 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito.Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p.137.  
73 Informação verbal: anotação pessoal feita durante as aulas de Teoria Geral do Direito proferidas pelo prof. 
Eduardo R. Rabenhorst no Curso de Mestrado em Direito – Convênio entre a UFPE e UEFS.  
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desconformidade não só com o direito vigente mas com a própria 

consciência média do valor justiça.

Feitas estas considerações, e em que pese todas as 

dificuldades de acesso ao poder judiciário e o desgaste da imagem 

deste poder perante a nossa sociedade, as pessoas ainda precisam de 

julgadores, de árbitros para resolução de suas questões.

O julgador, em que pese às limitações aqui expostas, deve 

desempenhar seu papel com a máxima isenção de seus próprios 

interesses, agindo de conformidade com sua consciência, colocando-

se sempre no lugar das partes. 

A atuação do juiz deve contribuir para a formação de uma 

sociedade mais justa, pois é certo que o mesmo não pode esperar 

estar isento de responsabilidades. 

O juiz deve cumprir sua missão de julgador sabendo-se falível, 

vigiando e revisando em todo momento suas idéias e suas 

inclinações, libertando-se de ideologias que não estejam próximas do 

sentimento comum prevalente na comunidade onde atua.

Entretanto, dos limites impostos ao julgador, quer sejam de 

ordem interna, ou externa, não deve resultar em decisões iníquas. 

Como bem se expressou Plauto Faraco Azevedo o juiz “há de 

lutar para que o processo seja efetivamente meio de aplicando-se 
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ordenadamente a lei, descobrir (e não encobrir) o direito adequado 

aos casos concretos.”74

Vimos, assim, que nesse ato de pura investigação e busca da 

verdade, acha-se submetido o juiz a várias limitações legais, 

materiais e processuais, pairando ainda sobre ele a imposição, 

inexorável, de decidir, não lhe sendo legalmente permitido, pelo nosso 

ordenamento jurídico, proceder como o Juiz J.Tatting., no fictício 

caso dos exploradores de cavernas, que optou por recusar-se a 

participar da decisão.75

Das reflexões até aqui expostas, vê-se que a resposta à 

questão proposta para este trabalho já se tornou evidente.

No capítulo seguinte, continuaremos a análise deste tema. 

                                     
74 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Justiça distributiva e aplicação do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1998. p. 131. 
75 FULLER, Lon L. O Caso dos exploradores de cavernas. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1976. p. 40. 
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CAPÍTULO III 

O Julgador e o ato de julgar: mero aplicador da lei ou criador do 
direito?

Do quanto visto e analisado até o momento, não resta dúvida 

que a reposta à questão proposta já se fez evidente.

O juiz, mesmo em seu papel de órgão do Estado, não é um 

mero símbolo matemático. É, acima de tudo um homem, um homem 

com sua história e sua individualidade, mas, que, segundo 

Calamandrei “as fraquezas humanas, que não se notam ou se 

perdoam em qualquer outra ordem de funcionários públicos, parecem 

inconcebíveis num magistrado.”76

Outra não é a opinião de Dinamarco. Vejamos:

O juiz moderno compreende que só se lhe exige imparcialidade no 
que diz respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a 
estabelecer distinções em razão das próprias pessoas ou reveladoras 
de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, porém, a 
indiferença.77

Aliada a toda essa situação, a decisão judicial, que na verdade 

transcende os limites do processo, deve preencher a expectativa 

social de correta aplicação e distribuição da justiça. O juiz deve 

prever os efeitos que sua decisão irá produzir, não só entre as partes 

envolvidas no processo, mas na própria comunidade.

Conforme observa Couture: 

                                     
76 CALAMANDREI, Pietro. Eles os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 263. 
77 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros editores, 2001. p. 196. 
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O juiz não pode ser um símbolo matemático, porque é um homem: o 
juiz não pode ser a boca que pronuncia as palavras da lei, porque a 
lei não tem possibilidade material de pronunciar todas as palavras 
do direito; a lei procede tendo por base certas simplificações 
esquemáticas e a vida apresenta, diariamente, problemas que não 
puderam entrar na imaginação do legislador.78

Aqui se depara o julgador com sua verdadeira razão de ser, 

com o seu verdadeiro papel, o de hermeneuta, buscando solucionar, 

ou melhor, acomodar o conflito em questão, posto que o direito é o 

modo mais formal de controle social. A presença do direito e sua 

atuação só se fazem necessárias quando as anteriores barreiras que a 

sociedade ergue contra a conduta anti-social já foram ultrapassadas, 

quando a conduta anti-social já se apartou da tradição cultural 

apreendida pela educação para, superando as condições de mera 

descortesia, simples imoralidade ou mesmo pecado, alcançar o nível 

mais grave do ilícito, ou, tanto pior, do crime. 

A tarefa do julgador, em última instância, é a de criação de 

normas individuais, concretas, aplicáveis a cada caso objeto de 

julgamento. Consiste numa atividade interpretativa que, segundo 

Roberto Grau “se presta a transformar disposições (textos, 

enunciados) em normas.”79 Admite, ainda, este autor que a 

“interpretação é uma prudência. O intérprete autêntico, ao produzir 

normas jurídicas, pratica a juris prudentia e não uma juris scientia.”

A interpretação é, assim, um ato de vontade, além de um ato de 

conhecimento.

                                     
78 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Konfino, p.82. 
79 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 33. 
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Segundo Machado Neto, “à ciência jurídica cabe, no nível do 

conhecimento, estabelecer ou indicar as interpretações possíveis, 

mas não qual delas é a mais correta ou a mais justa.”80.

João Batista Herkenhoff ainda completa: 

Uma coisa é a interpretação abstrata da norma, num artigo ou livro 
doutrinário. Outra coisa é o julgamento do caso, envolvendo o 
homem e a dramaticidade da vida, à luz da norma e das diretrizes do 
sistema legal. (...) Pode e deve o juiz tentar descobrir o Direito vivido 
pelo povo. Para o desempenho deste trabalho, há de ser um cientista 
e um artista. Cientista para, à luz dos dados da Economia, da 
Sociologia  e da Política, entender que o Direito não é um 
departamento ilhado, dentro da estrutura social, razão pela qual a 
sentença judicial não se pode desligar do contexto social global. 
Artista cheio de poder criador, com sensibilidade humana e antenas 
ligadas à alma do povo, para sentir e traduzir suas aspirações.81

Acerca desta questão, Gustav Radbruch, criativamente,  

apresenta-nos um “velho exemplo”:

Em uma sala de espera (para repetir um velho exemplo) estava fixado 
um aviso: “Cães devem permanecer do lado de fora.” Certo dia 
aparece um domador de ursos e não sabe se, consigo, pode entrar 
seu acompanhante peludo. Considera que o que vale para o cão 
também se aplica ao urso, e se fosse jurista afirmaria ter chegado a 
esse resultado por analogia: o urso não pode entrar por ser um 
animal, como o cão. Mas por que usou a conclusão por similaridade 
e não a conclusão ao contrário?  Esta lhe teria dito: o urso pode 
entrar, por ser um urso e não um cão. Mas certamente teria levado a 
um resultado absurdo. O método de interpretação somente é 
escolhido depois que o resultado já foi constatado. Eles servem na 
verdade apenas para uma posterior fundamentação àquilo que já 
havia sido encontrado, e como quer que essa complementação 
criadora seja formulada, sempre estará à disposição ou um ou outro 
método interpretativo – analogia ou conclusão ao contrário – para 
dar-lhe fundamentação. Se nosso domador de ursos fosse jurista, ele 
próprio acreditaria ter encontrado no aviso aquilo que ele próprio ali 
pusera. 82

Não podemos deixar de registrar, também, que o próprio 

entendimento acerca do processo está a exigir mudanças urgentes 

                                     
80 MACHADO NETO, A.L., Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 133.  
81 HERKENHOFF, João Batista. Como aplicar o Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 106. 
82 RADBRUCH, Gustav. Introdução à ciência do Direito. São Paulo: Martins Fontes: 1999. p. 134. 
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por parte dos chamados “operadores” do direito. Não podemos 

pensar, unicamente, o processo como conflito envolvendo duas 

pessoas, embora tal situação ainda ocorra em grande número.

Devido ao avanço dos movimentos sociais clamando pela 

efetivação de direitos, apenas concebidos abstratamente em 

dispositivos legais, cada vez mais o processo judicial é utilizado como 

meio de consecução desses direitos, envolvendo interesses de grupos, 

coletividades, perdendo, assim, o seu caráter predominante de meio 

de resolução de conflitos individualizados. Daí porque, cada vez mais, 

o julgador, e todos aqueles que participam do jogo processual, deve 

estar comprometido com a construção de uma sociedade em que a 

dignidade e respeito ao ser humano seja o objetivo principal.

O julgador é chamado, atualmente, a proferir decisões de 

cunho social, a participar ativamente da efetivação de direitos, sob 

pena de ser um mero aplicador da lei, papel que o manterá afastado 

das reais necessidades sociais. 

Não mais se concebe a figura do julgador em sua redoma de 

poder, inquestionável, pois o próprio conceito de Estado e Soberania 

está a sofrer uma verdadeira revolução. A palavra de ordem hoje, 

mais em uso,  é mudança de paradigmas.83

                                     
83 “A relevância que o Judiciário tem na sociedade moderna está diretamente vinculada a sua possibilidade de 
adaptar o conflito à realidade, circunstância que o legislador preventivamente apanha mas, diante do evoluir dos 
próprios fatores sociais as leis que os regulam deixam, não raramente, de atendê-los. E é a adaptação do conflito o 
mais próximo possível da realidade que dá vida ao Poder Judiciário. Não fora isso, poderia ele ser substituído por um 
disquete de computador e caracterizar um mero apêndice da burocracia geral”. (BARROS, Wellington Pacheco,
Dimensões do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. pp. 134 /135). 
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Assim, verificamos, de todo o exposto, que o juiz, no exercício 

de sua função, atua, essencialmente, como um hermeneuta, um 

intérprete das normas jurídicas, suprindo, em muitos casos, as 

lacunas deixadas pelas mesmas.

A nossa legislação é taxativa quando estabelece que ao juiz 

não é dado desconhecer o direito nem se abster de julgar.  Desta 

forma, apropriadas as palavras de Nelson Saldanha:

A reflexão sobre o papel do julgador – isto é, das instâncias 
aplicadoras – na dinâmica do Direito, e sobre a margem de 
criatividade que cabe ao juiz, deve a nosso ver relacionar-se com a 
visão do processo inteiro de realização do Direito: sua realização, 
como ordem, no plano do social e em face das particularidades 
concretas das situações reguladas. O Direito, sejam quais forem seus 
instrumentos de positivação, que tornam positivos os seus preceitos, 
e sejam quais forem os valores que se achem enfatizados em seu 
bojo, radica no social e se volta ao social ao aplicar-se: 
evidentemente nenhum valor jurídico se realizará sem isto. E a 
aplicação do direito, sendo concreção, é integração em sentido muito 
específico, ao inserir nos contextos a vivência da norma. A partir daí 
cobram sentido as análises sobre a adequação do direito à realidade; 
mas só a partir daí.84

Vê-se, assim, que a preocupação acerca da atuação do juiz é 

sempre atual, levando os autores a uma discussão sobre esta 

matéria. De outra forma não poderia ser, pois a cada dia várias e 

várias questões batem à porta do judiciário e a sociedade espera que 

se faça “justiça”.

Sempre nesta busca incansável de aplicação do direito com 

vistas a um julgamento justo, verificamos a atualidade das idéias 

platônicas, diante da perplexidade humana em encontrar uma 

resposta satisfatória para a questão fundamental e substancial, - o 

                                     
84 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 298.
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que é Justiça? - esta questão é imanente ao homem. Mas o que 

observamos é que esta mesma questão é culturalmente variável no 

contexto histórico-social. Abordaremos este assunto no capítulo 

seguinte por considerá-lo de vital importância para a conclusão deste 

trabalho.

Assim, respondendo à questão proposta desde o início, não 

concordamos que o juiz se torne um legislador, pois não é esta sua 

função, mas, como afirma Mauro Cappelletti, “o bom juiz bem pode 

ser criativo, dinâmico e “ativista” e como tal manifestar-se; no 

entanto, apenas o juiz ruim agiria com as formas e as modalidades do 

legislador, pois, a meu entender, se assim agisse deixaria 

simplesmente de ser juiz.”85

O juiz é criador do direito sim; do direito vivo; do direito que 

se renova a cada dia, em cada julgamento, em cada momento de vida 

histórico-social submetida ao seu conhecimento.

Segundo Plauto Faraco de Azevedo a criatividade do juiz não 

exclui ou afasta a segurança jurídica. E mais: 

O juiz que aceite e professe na realização de seu trabalho o 
positivismo jurídico-filosófico, opta, tenha disso consciência ou não, 
pelo cerceamento das potencialidades criativas de seu trabalho 
capazes de auxiliar substantivamente a evolução social, esquecido ou 
inconsciente de que, como lembrava Cornil, a função do legislador 
serve à necessidade de estabilidade das relações sociais e a do juiz à 
necessidade não menos imperiosa de mobilidade das relações 
sociais. 86

                                     
85 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?, Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Porto Alegre, 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 74.  
86 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica.Porto Alegre: Antonio Fabris, 
1989. p. 76. 
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Apenas a título de ilustração de tudo quanto dissemos até 

aqui acerca da questão proposta – o juiz é um mero aplicador da lei 

ou criador do direito? – deixamos a palavra final com Calamandrei:

Depois de pronunciar a decisão iníqua, um dos juízes que haviam 
tomado parte do julgamento me confessou: - Ao sairmos da câmara 
de conselho, depois de termos tomado aquela decisão, todos nós nos 
sentíamos perturbados e descontentes. Mas, infelizmente, não se 
podia fazer de outro modo: lei é lei. Bem dito. Mas os juízes deveriam 
dar maior atenção a esse senso de descontentamento que às vezes os 
invade na ocasião de saírem da câmara de conselho. Quando isso 
acontece, deveriam voltar atrás e perguntar se essa desculpa da 
observância da lei muitas vezes não é uma hipocrisia para fazer a 
injustiça passar sob o manto da legalidade. 87

Não seria possível dar por concluída nossa resposta acerca do 

tema proposto, sem que disséssemos algumas palavras sobre o valor 

justiça. Até o momento não nos arriscamos a fazê-lo por entendermos 

que este é um tema polêmico. Assim, escolhemos dois autores que, 

apesar da distância histórica entre eles, tratam do tema justiça com 

atualidade e paixão — paixão, aqui, no sentido de busca, descoberta, 

crescimento cultural e interior —, elementos que devem estar sempre 

presentes num bom julgador. 

                                     
87 CALAMANDREI, Piero. Eles os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 306.  
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CAPÍTULO IV 

PLATÃO/HEIDEGGER: sobre a Justiça 

Platão, seguindo outros pensadores, considerava o corpo como 

um empecilho para o aflorar do homem integral. Soma sema, era a 

fórmula pitagórica para significar: corpo, sepulcro da alma. Na 

alegoria da caverna, que nos é apresentada no livro VII da República,

a sociedade humana — o ato do viver em sociedade — nos é 

apresentada como se recoberta de uma intensa carga, de um tom  

vividamente dramático. Na caverna, as pessoas se acham como que 

imobilizadas diante de um muro no qual a realidade exterior (o 

mundo como de fato se apresenta) é estampada. Esta realidade, 

porém, tem sua própria maneira de ser – ou seja, são sombras, o 

mundo das aparências. A genialidade de Platão está em fazer um 

desses “prisioneiros”, como ele chama, libertar-se das correntes e 

buscar a saída da caverna, “a erguer os olhos para a luz”. Em Platão, 

desde o início, há esta luz significando quer o fogo que projeta as 

sombras, quer a realidade em si mesma. Realidade e símbolo se 

interpenetram na linguagem platônica, estendendo-se, naturalmente, 

por toda sua obra. Platão não explica os motivos que levaram o 

prisioneiro, ele entre tantos, a tomar tal decisão. De uma maneira ou 

de outra, esta é uma situação que inquieta. O homem liberto terá, 

naturalmente, suas dificuldades, asperezas diante da descoberta: “o 
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deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via 

as sombras.”88

Mas este homem, agora já se destacando de seus 

companheiros, precisa ir em frente. A parábola é bem clara: mal 

saído da caverna, sua inteira vontade é recuar, uma vez que a 

realidade ali descortinada de tal maneira destoa da que estava 

acostumado a ver, que imediatamente, começa a achar que “as 

sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os 

objetos que agora lhes são mostrados”. Daqui em diante, como tem 

ocorrido ao longo dos séculos, as interpretações da alegoria correm 

por conta de cada época. Por nosso lado, acompanharemos o filósofo 

por mais uns passos, mas tão só para deixá-lo ali, como todos o 

fazem.

O indivíduo liberto varou o mundo. Suas descobertas, de 

início assustadoras, acabaram por convencê-lo da irrealidade das 

sombras. Lá fora, homens eram homens, animais eram animais, 

montanhas eram montanhas. A nova aparência de tudo, e a 

premência dessa realidade, fê-lo perceber aos poucos o quão iludido 

viviam ele e seus companheiros agrilhoados da caverna. E, mais uma 

vez, o passo essencial do mito: este homem, agora portador da 

“verdade” do mundo, decide voltar para os seus; é preciso mostrar-

lhes o que descobrira. Platão é sucinto e não gasta mais que três 

                                     
88 Platão. A República. São Paulo: Editora Nova Cultural. 1997. p. 228 (Os pensadores) 
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páginas para nos colocar diante de um dos maiores problemas da 

sociedade humana – qual seja, o da descoberta e transmissão do 

conhecimento. O homem liberto não quer sua descoberta somente 

para  si. Há que compartilhá-la. Aqui, pensa Platão, é onde se situa a 

verdadeira liberdade humana.

Mas não é ainda na alegoria que vamos encontrar esta 

certeza. O liberto regressa realmente ao convívio dos prisioneiros que, 

aparentemente, deveriam recebê-lo como um herói, o portador do 

fogo e do saber. Mas não é isto o que fazem. Ao ouvi-lo, mas tão só 

ouvi-lo, terão palavras apenas para discriminá-lo; o que ouvem os 

deixa atemorizado. Este parágrafo de Platão é decisivo para a 

compreensão do filósofo e sua visão da sociedade de então.

E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que 
não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, 
estando ainda sua vista confusa e antes que os seus olhos se tenham 
recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante 
longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo 
ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena 
tentar subir até lá?89

A pergunta não se demora no ar, pois imediatamente Platão 

retoma sua inteira carga: 

E se a alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse 

alguém não o mataria, se pudesse fazê-lo?90

Há uma dureza, vê-se, no que acabamos de ler. Querem 

mesmo os homens o conhecimento da realidade? Não prefeririam 

                                     
89 PLATÃO. A República. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997. p.228. (Os pensadores).   
90 Id. ibid. p. 228 
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viver no seu pequeno mundo de sombras, aconchegante e sem 

tumultos? O filósofo não se adianta muito mais a partir daqui. O que 

é estranho, e mais de um exegeta o observou, é que na própria 

República (livro VIII) Platão volta a analisar as questões apontadas 

pela alegoria, só que dessa vez na forma do discurso racional. Do 

ponto de vista da literatura (há, não se pode esquecer, o Platão 

escritor, o poeta da filosofia), há como que uma recaída no discurso. 

Mas o que fica mesmo evidente é que certas questões atingiram, em 

seus escritos, tal envergadura que mesmo o filósofo teve dificuldade 

de  afixar-lhes uma palavra final. A questão da liberdade humana e 

do conhecimento da verdade foi uma delas. A obra platônica é toda 

ela recheada desses problemas. Ainda  na República, pois não nos 

queremos afastar muito, o primeiro capítulo adquire subitamente o 

tom mais alto com a colocação em cena do pensador Trasímaco. Aqui, 

é o problema da justiça que é abordado. Sócrates (o Sócrates 

platônico) tenta defender a existência de uma justiça intrínseca ao 

ser humano em sociedade, ao passo que Trasímaco advoga a força e 

tão só ela, como o parâmetro para a verdade. A justiça é aquilo que o 

mais forte quer que entendam por justiça. Vai competir ao mais forte 

impor sua verdade, o que pode ser feito pelo convencimento  – aqui 

entendido como a linguagem. Isto, esta imposição de uma verdade, 

significa, antes de mais nada, o sentimento mais agudo da liberdade 

individual. Contra esta maneira de pensar – o caminho platônico -, 

deve-se entender a linguagem não como um meio para se chegar a 
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fins individuais, mas o caminho para atingir a essência da justiça em 

sua unicidade.

O diálogo, dos mais calorosos de todo o livro, não se conclui a 

contento. Estudiosos da obra de Platão tendem a admitir que ele não 

sabia mesmo como refutar os argumentos de Trasímaco. Este, a certa 

altura, queixa-se mesmo do palavrório de Sócrates: “...não me agrada 

o que acabas de afirmar e sei como refutar. Contudo, se eu usar da 

palavra, com certeza dirás que estou fazendo um discurso. (...) Farei

como quiseres, já que não me deixas falar. 91

Na sua obra tardia, a exemplo das Leis, chegou a abordar 

mais detidamente o problema da justiça, mas a pujança de 

argumentação de Trasímaco foi o que nos ficou mais nítido na 

memória.

Não se pode esquecer, também, que o próprio Platão, de 

família de grandes políticos, buscou pessoalmente a proximidade do 

poder; sua Carta  Sétima registra  um momento dessa busca, ao 

narrar os motivos do seu fracasso na instauração de suas idéias em 

Siracusa, sob o governo de Dionísio.

Heidegger, já no século XX, evocou vivamente (e bem ao seu 

modo) a alegoria da caverna. Seu biógrafo Rüdiger Safranski assinala 

o momento em que o autor  de Ser e tempo capta o dilema de Platão.

Na conferência sobre Platão, no semestre de inverno de 1931/32, 
que se ocupa em largos trechos com a metáfora da caverna da 
República (Politéia), Heidegger coloca a sociologia do saber na 

                                     
91 Id. ibid., p.35 
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caverna, entre os prisioneiros que só conseguem observar o jogo de 
sombras na parede e não podem enxergar nem os objetos reais nem 
o sol que tudo ilumina. Quem fosse libertado da caverna para a luz 
da verdade, e depois retornasse para a escuridão para libertar seus 
antigos colegas de prisão, não seria bem recebido por eles.92   

Até aqui, apenas reelaboramos o que já foi dito antes. O que 

Safranski deseja, contudo, é inserir a opinião, mais viva, de 

Heidegger. Como segue: 

Diriam que ele é parcial, que, chegando de algum outro lugar, aos 
olhos deles tem um ponto de vista parcial; e possivelmente, sim com 
certeza, eles ali embaixo têm uma chamada sociologia do saber com 
ajuda da qual lhe dirão que ele trabalha com certas premissas de 
concepção do mundo, o que naturalmente incomoda muito a opinião 
da comunidade da caverna e, por isso, deve ser rejeitada.93

Ao que Safranski, ele também um pensador do ser, completa, 

mantendo os grifos do pensamento heideggeriano: 

Mas o verdadeiro filósofo, que contemplou a luz, não dará grande 
importância a essa tagarelice da caverna, mas há de agarrar 
energicamente alguns que valem a pena, e os tirará de lá, e tentará 
em uma longa história conduzi-los para fora da caverna”94

Chamamos a atenção para este parágrafo de 

Safranski/Heidegger, pois nos parece traduzir uma verdadeira 

tomada de posição no mundo. A contemplação e espanto 

heideggerianos do homem diante do mundo (da vida, e, por extensão 

da morte), adquire neste momento uma severa tomada de posição 

ante as coisas do mundo. O verdadeiro filósofo, é dito, não pode estar 

receoso do que pensam as pessoas comuns (as pessoas da caverna); 

                                     
92 Id. Ibid.,p. 35 
93 SAFRANSKI, R. Heidegger – Um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo:  Geração Editorial, 
2000. p. 260. 
94  Id. ibid., p. 260. 
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até pelo contrário, há que agarrar energicamente aqueles mais 

interessantes e levá-los, de algum modo, a perceber o que realmente 

se passa. 

Esta tomada de posição, transposta para o campo do direito, 

não deveria arrefecer diante dos obstáculos antepostos pelo próprio 

tempo e sua História. Pelo menos é assim que pensavam Heidegger e 

também Platão. Sabemos dos percalços do primeiro ao confiar (e se 

enganou) na ilusão acenada (por instantes, para ele) pelo nazismo 

dos anos 30. Mas não é por isto que devemos correr a toda pressa 

para o lado oposto, mesmo que não se saiba exatamente oposto a 

quê. A verdade do filósofo, do verdadeiro filósofo, tem que se impor, é 

bom que se imponha. A verdadeira certeza só as temas quando 

mantidos na caverna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O homem é um criador de cultura, logo, o direito é criação do 

homem. Assim, o direito é uma peculiaridade das sociedades 

humanas. Somente a vida humana pode necessitar de normas para 

organizar e punir  condutas consideradas  como ilícitas.

O homem cria o direito e este passa a existir como uma 

entidade viva, autônoma, regulando as próprias condutas humanas e 

atuando como instrumento de socialização em última instância. 

O direito se manifesta segundo o momento histórico-político–

social sob vários aspectos, expressando-se através de um sistema de 

normas, quer escritas ou não. Este sistema de normas compõe o 

ordenamento jurídico vigente em dado momento histórico e assume 

papel conservador do status quo, legitimando o poder político. 

Convivendo socialmente e buscando realizar suas 

necessidades surge entre os homens conflitos de interesses. Não 

sendo resolvidos esses conflitos através da autocomposição, serão 

resolvidos com a participação de uma terceira pessoa. Esta figura, o 

juiz, é concebida pelos Estados modernos como um representante do 

próprio Estado, o Estado-juiz. 
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No direito antigo havia um predomínio do juiz sobre o 

legislador, pois havia o predomínio do direito consuetudinário sobre o 

legislado.

No direito moderno com o predomínio do direito legislado, 

ocorreu o predomínio do legislador sobre o juiz. 

Para os adeptos do positivismo jurídico, sendo o juiz um órgão 

do Estado, deve se manter nos limites impostos pelas normas 

jurídicas vigentes, não lhe competindo o papel de criador do direito 

mas de mero aplicador da lei. Somente quando autorizado por esta, 

poderá criar norma individualizada, mas para tanto, na verdade, 

estará aplicando o próprio direito já legislado. Para as correntes 

positivistas mais radicais, também não compete ao juiz discutir sobre 

a justiça ou injustiça de dado ordenamento jurídico. Neste diapasão, 

o juiz é um mero aplicador das normas jurídicas que integram o 

ordenamento jurídico.

A sociedade, no entanto, reclama não só a aplicação do 

direito, mas a aplicação de um direito justo. O ideal do justo e do 

injusto antecede à existência do próprio direito legislado. Tanto que 

todo ordenamento jurídico tem a pretensão de ser um sistema de 

normas justas, móvel, inclusive, de todo processo de mudança. 

Por outro lado, o direito estratificado em normas nem sempre 

acompanha os movimentos da sociedade como também não é 
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possível ao legislador prevê todas as situações de condutas humanas. 

Cabe, assim, ao juiz, mais que o legislador, o papel de renovar, a 

cada momento, diante de cada caso que lhe é submetido a 

julgamento, o próprio direito.

O juiz tem em suas mãos situações de vida que nem sempre 

foi possível ao legislador prevê e transformar em norma jurídica. 

Assim, ao juiz é dada a responsabilidade de julgar cada uma dessas 

situações postas sob julgamento, mesmo que não exista norma  

expressamente regulando dada situação. 

O juiz, assim, não é um mero aplicador da lei, pois em muitos 

casos se encontra diante de situações sem previsão legal mas que 

exige solução. Neste momento, o juiz exerce o seu mais difícil e 

verdadeiro papel – o de criador do direito, direito este que através da 

decisão judicial transitada em julgado passará a integrar o 

ordenamento jurídico na categoria de norma individualizada. Assim, 

no dizer de Carlos Maximiliano, o magistrado não procede como 

insensível e frio aplicador mecânico de dispositivos; porém como 

órgão de aperfeiçoamento destes, intermediário entre a letra morta 

dos Códigos e a vida real.95

Deste julgador se espera que julgue com ciência e com 

consciência. Conhecendo o direito, deve, acima de tudo, aplicá-lo aos 

                                     
95 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p.59. 
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casos concretos com responsabilidade, preservando, através de suas 

decisões, a segurança e a pacificação social.

Deste julgador também se espera uma consciência do justo e 

do injusto.

Assim, repetindo Eduardo J. Couture: 

A sentença poderá ser justa ou injusta, porque os homens 
necessariamente se equivocam. Não se inventou, ainda, uma 
máquina para produzir sentenças. No dia em que for possível decidir 
os casos judiciais como se decidem as corridas de cavalos, mediante 
um “olho mecânico” que registra fisicamente o triunfo ou a derrota, a 
concepção constitutiva do processo perderá seu sentido e a sentença 
será uma mera declaração, como queria MONTESQUIEU. Mas, 
enquanto não se puder encontrar essa máquina de fazer sentenças, o 
conteúdo humano, profundo e medular do direito não pode ser 
desatendido, nem desobedecido, e as sentenças valerão o que valham 
os homens que as profiram. 96

                                     
96 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro: José Confino, p. 89. 
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