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RESUMO 
 

FREITAS, Lorena de Melo. Ideologia e direito: Uma pesquisa empírica 
sobre a Associação Juízes para a Democracia. 2006. 160 p. Dissertação de 
Mestrado - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
A AJD (Associação Juízes para a Democracia), movimento existente dentro do 
judiciário brasileiro, é nosso objeto de estudo com o fim de perceber se as 
idéias defendidas pela a AJD identificam-na com um movimento ideológico ou 
utópico nos termos de Karl Mannheim. A questão maior que impulsionou tal 
pesquisa foi a discussão da ideologia no direito, que se pode concentrar em 
torno do questionamento sobre a existência de ideologia na magistratura. 
Como delimitações o primeiro corte epistemológico foi quanto à ideologia, 
assim, o referencial teórico foi Karl Mannheim que didaticamente refina o trato 
do termo separando-o em dois âmbitos: a ideologia e a utopia. Outro corte foi 
quanto ao trato do objeto empírico, pois não era o objetivo discutir a ideologia 
na magistratura como um todo, mas pensar a problemática da ideologia no 
direito focando na magistratura que, por sua vez, foi também restringida com a 
AJD - PE. A dissertação, numa primeira parte, trata teoricamente do termo 
ideologia, seu desenvolvimento semântico para se entender as bases que 
influenciaram o sentido trabalhado por Mannheim. Após histórico da AJD 
passa-se a problematizar alguns dos seus propósitos. Estas questões críticas 
levantadas embasam a tese de que, apesar de se apresentar como 
contraponto crítico dentro da magistratura, fato que à primeira vista identificaria 
o movimento como utópico, a AJD estaria mais próxima de expressar suas 
idéias ideologicamente, logo a ideologia como trata Mannheim.  
Palavras-chave: Ideologia. Utopia. Magistratura. Associação Juízes para 
Democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

FREITAS, Lorena de Melo. Ideology and law: A empirical research about 
Associação Juízes para Democracia. 2006. 160 p. Master Degree - Centro 
de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 
The AJD (Associação Juízes para a Democracia), a movement in Brazilian 
justice, is our subject and our purpose is perceive if the ideas defended by AJD 
can to identified it as a ideological or utopist movement, according to Karl 
Mannheim. The main question that impulse this research was the discussion 
about ideology on Law, and it can be concentrated around the existence of 
judge’s ideology. The first epistemological cut was about ideology, then, the 
theoretical reference was Karl Mannheim who didactically worked that word with 
two versions: ideology and utopia. An other cut was about the empirical subject, 
the objective was not work the judge’s ideology as a whole, but yes to think this 
problematic through the AJD on Pernambuco. This work, on first part, treats 
theoretically about ideology, its semantic development for then understanding 
the bases that influenced the means worked by Mannheim.  After AJD’s history 
we discuss some its purposes. These criticizes embased the thesis which, 
although to present itself as a critical movement in judge’s category, this fact 
that on first view we can call it by utopic, the AJD would be next to express its 
ideas ideologically, then we have the ideology according to Mannheim. 
Keywords: Ideology. Utopia. Judges.  Associação Juízes para Democracia.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Ideologia na magistratura como objeto de estudo 
 
 
 
 A pergunta de partida que inspirou o projeto desta dissertação, ainda 

sem cortes epistemológicos, era acerca da existência de ideologia na 

magistratura. A partir daí alguns eixos centrais foram traçados como 

preocupações nossas, os quais se resumem nas duas palavras-chaves citadas: 

ideologia e magistratura. 

Assim, um era propriamente uma discussão teórica sobre a ideologia no 

direito, que padeceria de incompletude se antes não se delimitasse 

semanticamente como seria entendido o termo ideologia no decorrer do 

trabalho. A apresentação do termo tornava-se fundamental para uma segunda 

delimitação que faríamos, qual seja o conceito desenvolvido por Karl Mannheim 

e sua diferenciação da utopia. 

Outro eixo estava em especificar metodologicamente como abordar a 

magistratura, assim restringimos o objeto focando na AJD (Associação Juízes 

para a Democracia). Delimitar o âmbito jurídico era fundamental visto que o 

judiciário era campo ainda rico em possibilidades de estudos, escolhemos por 

isso trabalhar com um movimento de juízes – AJD – como acima referido, mas 

com o intuito de identificar a ideologia ou a utopia como forma de expressão de 

suas idéias. 

 Estes dois aspectos nortearam o desenvolvimento desta dissertação que 

ora se apresenta com suas duas partes nucleares, a primeira com o trato 

teórico do tema e a segunda trabalhando os dados da pesquisa empírica.  
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 O primeiro e segundo capítulos tratam de apresentar algumas ressalvas 

metodológicas, são capítulos centrados no desenvolvimento da fundamentação 

teórica.  

Assim no primeiro focamos a delimitação de conceito chave desta 

pesquisa: ideologia. Faz-se um estudo das principais acepções em que o termo 

é usado, mas com o intuito de entender a perspectiva marxista, de ideologia 

como falsa consciência. Atente-se que não é objetivo do trabalho discutir todas 

as variedades de significados que a própria tradição marxista imprimiu ao 

termo, mas tão somente o sentido originário como exposto em A ideologia 

alemã por Karl Marx e Friedrich Engels.  

Tal estudo preliminar justifica-se para embasar a posterior discussão 

trazida no capítulo seguinte: a ideologia e a utopia em Karl Mannheim. Falar da 

ideologia nos termos deste autor que é nosso marco teórico não poderia se 

furtar de antes explicar a idéia de ideologia como sendo uma falsa consciência, 

isto porque esta noção permanece na obra de Mannheim, ele inova ao separá-

la em dois âmbitos: ideologia e utopia.  

São nestes dois conceitos mannheimianos que a pesquisa empírica se 

desenvolve. O problema ou pergunta de partida está em tentar identificar a AJD 

como um movimento ideológico ou utópico. 

Assim é que o segundo capítulo se dedica ao pensamento de Karl 

Mannheim, contudo sem abordar suas idéias sobre a sociologia do 

conhecimento ou o papel da inteligentsia, visto que tais temas não são 

fundamentais para a pesquisa empírica que se desenvolveu. O enfoque é 

apenas sobre como o autor define ideologia e utopia, assunto capital e principal 

obra de Mannheim. 
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O terceiro capítulo conclui a parte teórica da pesquisa e aborda as 

contribuições do pragmatismo para a discussão da ideologia na magistratura. 

Não trataremos do pragmatismo enquanto âmbito da lingüística, mas sim como 

uma corrente filosófica.  

Para ratificar a discussão sobre ideologia e direito e de certa forma 

vislumbrar um outro paradigma de pensamento além de apenas trabalhar com 

Mannheim, é que tentamos aproximar marxismo e pragmatismo enquanto 

filosofias práticas que são, e frise-se que é esta a característica comum entre 

tais correntes filosóficas. A partir deste viés é que nos baseamos para cotejar a 

temática da ideologia e utopia com o elemento subconsciente versado por 

Benjamin Cardozo. 

O objetivo deste terceiro ponto da dissertação é o de trabalhar com a 

idéia de Cardozo, teórico do pragmatismo jurídico, no que tange à existência de 

ideologia na decisão judicial, que nas palavras do autor é o elemento 

subconsciente. Esta discussão ele desenvolve na obra A natureza do processo 

judicial.  

 

2. A AJD como universo da pesquisa empírica 
 
 
  

A segunda parte da dissertação, também composta de três capítulos, 

trata, enfim, da pesquisa empírica, razão da dissertação.  

Neste momento de apresentação não trazemos em detalhes uma 

abordagem metodológica do trabalho porque a necessidade de expor o método 

da pesquisa, numa primeira versão já ia em cerca de dez páginas, motivo pelo 
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qual para não pecar por falta nem exceder um razoável tamanho para uma 

introdução, é que preferimos fazê-lo em capítulo separado.  

Assim, o capítulo quarto, intitulado de descrição da pesquisa, cuida de 

explicar metodologicamente a pesquisa. 

No quinto capítulo trataremos do objeto empírico desta pesquisa: A 

Associação Juízes para a Democracia. Aí investigamos as origens do 

movimento aprofundando as informações dadas nas entrevistas e 

complementando-as com dados dos jornais informativos da AJD, peça 

estatutária, três artigos publicados em jornais de circulação do Estado sobre 

AJD, página eletrônica oficial, bem como na monção constitutiva da 

magistratura democrática italiana e documento constituinte dos juízes para 

democracia na Espanha, além de sites que tratavam da matéria e da operação 

mãos-limpas italiana.   

Estes materiais utilizados estão devidamente citados nos rodapés e, 

com exceção dos jornais, são de fácil acesso.  

O último capítulo discute os dados coletados nas entrevistas com o fim 

de perceber se a AJD estaria mais para um movimento utópico ou ideológico 

nos termos de Mannheim. 

A hipótese inicial era de que a AJD seria uma expressão da utopia. Mas 

o desenvolver da pesquisa reformulou nossa tese, como trataremos de 

argumentar nesta parte final da dissertação. Mas apesar disto, e por isto nossa 

conclusão é um tanto inconclusa, não temos uma certeza na identificação da 

AJD com a ideologia. As entrevistas feitas, os dados coletados não fornecem 

um resposta definitiva, tentar assim concluir seria uma extrapolação dos limites 

do pesquisado.  
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Contudo o exercício investigativo já cumpre a pretensão acadêmica, 

visto que ao menos questões foram colocadas e tentativas de respostas, nos 

limites que a liberdade da pesquisa permite, foram esboçadas, pensadas. São 

sobre estas questões que a partir de agora a dissertação passa a tratar. 
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CAPÍTULO 1 

ALÉM DA TOGA: A IDEOLOGIA E A MAGISTRATURA 

 

Sumário: 1.1. O significado original do termo ideologia e seus principais 
sentidos; 1.2. Fixando nosso marco semântico: Ideologia como falsa 
consciência; 1.3. O direito como superestrutura ideológica; 1.4. A magistratura 
e as ilusões referenciais no direito; 1.5. O juiz neutro e a fundamentação das 
decisões judiciais: Do princípio da inafastabilidde da decisão judicial; 1.6. A 
função conservadora da ideologia e a AJD – Associação Juízes para a 
Democracia. 
 
 

1.1. O significado original do termo e os principais sentidos 
 

 A palavra ideologia contemporaneamente possui uma variedade de 

significações que se cai num vazio retórico ou lugar comum utilizá-la sem uma 

devida definição de um sentido. Esta ressalva inicial quer falar da quantidade 

de usos que ela adquiriu ao longo da história e que, num certo sentido, tanto a 

enriqueceram como a desnudaram de sua neutralidade inicial.  

Assim, para não se fazer o que ora se critica - uma explanação em cima 

de um conceito vago – este capítulo se põe com o fim de trazer alguns 

pressupostos teóricos para a discussão maior, e matéria da segunda parte 

desta dissertação, que é a problemática da ideologia na magistratura. 

A riqueza de sentidos se pode tão logo perceber a partir da própria 

infinidade de campos em que é usada, desde o senso comum até o científico, 

tanto na linguagem política prática, como na linguagem filosófica, sociológica e 

político-científica. 2 

                                                 
2 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. 
VARRIALLE et alii. 5.ed. Brasília: UnB, 1993, v.1, p. 585 ss.; A especialização do termo se pode notar 
com a própria inscrição do verbete nos diferentes dicionários especializados, além do acima citado: 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 531 ss.; 
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Nos meandros significativos do termo há duas tendências conceituais 

básicas: o significado forte e o fraco3. Pelo forte temos a ideologia na 

conceituação de Marx, entendida como falsa consciência das relações de 

domínio entre as classes, e se diferencia claramente da acepção fraca – em 

que designa sistema de idéias, crenças e valores; um conceito que se pretende 

neutro e que prescinde de caráter eventual e mistificante das crenças políticas 

– porque mantém, no próprio centro a noção de falsidade, de consciência 

ilusória.    

Há duas características fundamentais que estão no cerne dos possíveis 

usos contemporâneos do termo: 

(a) O sistema de crenças - Ideologia designando no geral um sistema 

de crenças ou de atitudes de um grupo social, aí a natureza dos grupos que 

assim se relacionam com as ideologias vai depender das inclinações políticas e 

sociológicas etc; 

(b) Os fins que guardam – outra ênfase que alguns conceitos 

ratificam está na compreensão de ideologia a partir dos fins ou objetivos que 

essas crenças têm. Daí algumas definições ressaltarem a percepção de tais 

atitudes, crenças etc principalmente a partir dos efeitos práticos ou interesses 

sociais que procuram promover. 4 

Contudo, essa distinção não é excludente, até porque não é 

propriamente uma distinção, mas tão somente uma tentativa de chamar a 

                                                                                                                                               
BOTTOMORE, Tom (ed.). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 
2001, p. 183 ss.; ARNAUD, André-Jean et alii (dir.). Dicionário enciclopédico de teoria e de sociologia 
do direito. Trad. Vicente P. Barretto. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 380 ss. 
3 Esta delimitação é proposta por BOBBIO, op. cit., contudo, aquele é um dicionário político e Arnoud 
traz definições inscritas na especificidade do vocabulário jurídico. Cf. ARNOUD, op. cit., p. 380. 
4 CRESPIGNY, Anthony de; CRONIN, Jeremy. Ideologias políticas. Trad. Sérgio Duarte. Brasília: UnB, 
1981, p. 5. 
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atenção para dois aspectos básicos em torno dos quais se desenvolvem os 

mais comuns significados que a palavra ideologia encenou desde Tracy 

quando foi pela primeira vez usada. 

Vê-se que são aspectos complementares, havendo apenas maior ou 

menor ênfase nos efeitos quando observamos uma das variações possíveis 

como os que sustentam que as ideologias conseguem seus efeitos ou aspiram 

a consegui-los apenas por meio de distorções. 

Se, por um instante, afastarem-se os entendimentos contemporâneos e 

atentar-se para seus primeiros significados, as ideologias “são sistemas de 

crenças e atitudes orientados para a prática e ligados a grupos sociais”. 5 

Assim, pode-se dizer que as características da palavra nos seus primeiros 

sentidos permanecem, variando apenas a ênfase a ser dada ao novo 

significado que se constrói. 

Apesar do termo ter sido utilizado pela primeira vez pelo filósofo francês 

Destutt de Tracy (1754 – 1826) em Eléments d’idèologie, pode-se entender 

umas primeiras investigações teóricas no domínio geral da ideologia em 

Francis Bacon. No Novum Organum (1620) ele critica os ídolos ou preconceitos 

que iludem os homens e constituem obstáculos para se atingir o conhecimento 

da verdade. 

A primeira parte do texto trata do que ele chama “destruens” que seriam 

as causas dos erros que conduzem à interpretação dos fenômenos que 

observamos com ótica distorcida. 6  

                                                 
5 CRESPIGNY; CRONIN, op. cit., p. 5 
6 PADILHA, Tarcísio. Filosofia, ideologia e realidade brasileira. Rio de Janeiro: Cia. editora 
americana, 1970, p. 49.  
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Aqueles referidos obstáculos que iludem os homens na construção de 

um saber são os idola que compreendem distintas categorias7: 

(a) os idola tribus (da tribo) seriam os preconceitos generalizados a 

todos os homens, como quando o homem transfere para outros seres as suas 

próprias características humanas ou quando visualiza fenômenos não-

humanos como se assim o fossem – antropomorfismo; 

(b) ao lado destes preconceitos de âmbito geral há os de natureza 

individual – os idola specus (da caverna). Estes resultam da formação própria 

de cada um a partir de influências da educação, experiência, costumes, medos 

que afetam a cada um, logo não oriundos da espécie humana como um todo 

(tribus), mas do grupo pequeno (specus), quase individual como a famílias. 

Estas são de caráter intrínseco, pois têm sede nas influências pessoais e 

psicológicas de cada pessoa; 

 (c) são as ciladas do intelecto, os erros de apreciação que podem ter 

seu cerne nos preconceitos inerentes ao convívio ou às limitações vocabulares, 

casos em que Bacon denominou de idola fori (da praça);  

 (d) e os idola theatri (do teatro) que se ligam à força das obras dos 

teóricos, à capacidade que têm de condicionar os pensamentos das pessoas 

em determinados momentos. Assim são os ditos preconceitos que migram para 

as mentes dos homens vindos de teorias filosóficas, quando fazem 

demonstrações errôneas. Bacon aludia ao teatro para denominar porque esses 

se comparariam às fábulas que são como representações de teatro, fictícias.  

Os idola fori e theatri seriam acessórios ou subsidiários aos primeiros. 

                                                 
7 BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da natureza da interpretação 
– Nova Atlântida. Trad. Jose Aluysio Reis de Andrade. Col. Pensadores. São Paulo: Abril cultural, 1973, 
p. 61 ss. 
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Com esses “ídolos” Bacon os trata não como instrumentos do 

conhecimento, mas justamente o contrário, isto é, como obstáculos, são as 

falsas noções ou preconceitos. 

Como falseamentos que trazem podemos aproximar da noção de 

ideologia e é justamente por isso que muitos consideram que a teoria dos idola  

de Bacon pode ser encarada, até certo ponto, como precursora da concepção 

moderna de ideologia.8 

Interessante notar como estes idola  podem servir para estudar aspectos 

de uma ideologia da magistratura, o que por ora não é nosso objeto de estudo. 

Veja-se por exemplo que os idola spscus podem ser entendidos no âmbito 

jurídico como as impressões pessoais que cada qual tem acerca da norma e 

sua eficácia etc, já os idola theatri representando a traição da palavra ao 

conceito principalmente no que se refere à interpretação ligadas às doutrinas, 

teorias, ao próprio direito positivo. 

Contudo foi Tracy quem criou o vocábulo e é ele que é citado quando se 

faz alusão ao termo ideologia em sua origem. Apesar da história trazer quase 

como uma criação individual, interessante é perceber tanto as alusões aos 

“idolas” de Bacon, como também aludir a um tempo ainda mais remoto, como 

faz Claude Lefort ao se interrogar sobre o nascimento da ideologia – aqui, 

porém, a preocupação no resgate histórico está menos no uso da palavra e sim 

no seu uso prático, no discurso, como diz: 

Nós nos referimos a um tempo, a um lugar nos quais, segundo 
pensamos, esboço-se pela primeira vez, nos limites do suposto real, 
para além do mito e da religião, um sistema de representações que 

                                                 
8 MANNHEIM, Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1968, p. 87; PADILHA, op. cit., p. 49;  
CRESPIGNY; CRONIN, op. cit., pp. 5-6. 
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se sustenta por si mesmo e converte em condições universais da 
experiência as condições de fato da prática social do discurso. 9 
 
 

Assim vai buscar na idade média o nascimento da ideologia e ali, em 

Florença momento de crise social quando a República está às vésperas da 

tirania, entre 1378 a 1434, aponta que está um discurso político que apresenta, 

à primeira vista, um caráter ideológico. 10 Daí que a tese principal apresentada 

por Claude Lefort é quanto ao nascimento da ideologia que se formula na 

esteira do nascimento do discurso político. 

A criação, diga-se oficial, está ligado à Escola Francesa de Tracy mas 

também de seus antecedentes e alguns contemporâneos: Condillac, Cabanis, 

Garat, Volney etc. Sendo que Condilllac foi seu preceptor e este foi que pegou 

a palavra criada por aquele e a definiu como ciência das idéias. 11  

Tracy, discípulo da terceira geração de enciclopedistas, publicou um livro 

em 1801 intitulado Eléments d`idéologie onde traz ideologia como um 

subcapítulo da zoologia. Já que a ideologia seria o estudo científico das idéias 

e as idéias são o resultado da interação entre o organismo vivo e a natureza,  o 

meio ambiente. Por estas razoes é que o termo se inseria no campo da 

zoologia – no livro de Tracy a ideologia era tratada na parte sobre zoologia - já 

que esta é que estuda o comportamento dos organismos vivos no que se refere 

ao estudo do relacionamento dos organismos vivos com o meio ambiente.12 

Assim, pretendia com esta que seria a Ciência das Idéias, o estudo de 

suas origens, evolução e natureza, tornando-se, por conseguinte, no 

                                                 
9 LEFORT, Claude. As formas da história: ensaios de antropologia política. 2.ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1990, p. 251. 
10 Idem, p. 252. 
11 PADILHA, op. cit., p.  50.  
12 LÖWY, Michael. Ideologia e ciência social: elementos para uma análise social. 16. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003, p. 11. 
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verdadeiro fundamento para todas as demais ciências, devendo investigar e 

escrever a forma pela qual nossos pensamentos se constituem. 13  

De certa forma há um quê de coincidência na categorização feita por 

Bacon e no modo de estudar destes franceses, pois a eles se deve o estudo 

das idéias à luz de suas origens e constituição. O ponto de coincidência fica 

por aqui, pois o modo como os franceses perseguiam as origens e 

constituições das idéias já nada podemos aproximar de Francis Bacon com 

seus “idolas”. 

A análise que precedia o estudo das faculdades humanas e 

especialmente da sua constituição fisiológica e psico-fisiológica era dando toda 

ênfase à sensação, assim ficaram conhecidos como sensualismo ou sensismo. 

A tese destes franceses era de que a sensação era a verdadeira origem das 

idéias.14  

Um uso do termo desvinculado de sua originária tendência neutra ocorre 

quando Napoleão Bonaparte, que num primeiro momento tivera simpatizado 

com estes intelectuais liberais do Institut de France, acusa-os de ideólogos 

querendo dizer que viviam distanciados da realidade, fato que ocorreu na 

Sessão do Conselho de Estado de 20 de dezembro de 1812. 15 de ideólogos. 

Na ocasião Napoleão proibia o ensino de Ciência Moral e Política neste 

instituto, por considerar as idéias de seus membros como “especulação 

abstrata, falsa e irresponsável”. 16 

                                                 
13 WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, estado e direito. São Paulo: Rt, 1989, p. 71. Ver também 
WATKINS, Frederick; KRAMNICK, Isaac. A idade da Ideologia. Brasília: UnB, 1981, p. 5. 
14 PADILHA, op. cit., p. 50; MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1968, 
p. 97. 
15 RICOEUR, Paul. Ideologia e utopia. Lisboa: edições 70, 1986, p. 70. 
16 CLARISTSON, Reo et alii. Ideologia e política moderna. São Paulo: Ibrasa, 1974, p. 14. 
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Aqui está a delimitação básica que ao sentido da palavra se imprimi 

quanto a uma ambigüidade do termo.  

Esta conotação de ideologia como abstração utópica e artificial seria 

incorporada e disseminada pela tradição clássica do marxismo. Seu uso num 

sentido sociológico mais estrito foi feito por Karl Marx, e justamente em relação 

ao seu protótipo socialista foi deveras modificado em seqüência e pela própria 

Sociologia17. 

Quando anteriormente no referimos ao Dicionário de Política de Bobbio, 

aludimos à existência de uma acepção forte e fraca para explicar o que seria 

ideologia. Este sentido forte detalhado pela tradição marxista é o que, 

metodologicamente serve de referencial teórico para Karl Mannheim quando 

vai discutir e distinguir os conceitos de ideologia e utopia.  

São estes dois conceitos que em duas palavras figuram como cerne ou 

objetivo da pesquisa empírica feita sobre a AJD. Entendê-las, bem como 

trabalhar esta referência marxista de Mannheim é o que passamos a discutir. 

 

1.2.Fixando nosso marco semântico: Ideologia como falsa consciência 
 

Antes de iniciar trabalhando o sentido da ideologia em que a tradição 

marxista se apóia, dentre os quais também Karl Mannheim, 18 nosso marco 

teórico nesta dissertação, uma alusão se faz aqui ao problema de como pode 

                                                 
17 BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: Uma visão humanística. 24.ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 
197. 
18ZIZEK comenta que a obra de Mannheim surge como intento de enfrentar o dilema da burguesia 
moderna que se encontrava em uma posição incapaz de “replegarse em certezas metafísicas tradicionales, 
tampoc tiene interés em adoptar um escepticismo cabal, que simplemente derribaria la legitimidad de su 
poder”, Ideologia e utopia (1929) foi escrita em meio ao tumulto político da república de Wiemer sob 
influência do marxismo e historicismo de Luckács (trad. nossa). Cf. ZIZEK, Slavoj (comp.). Ideologia: 
un mapa de la cuestión. Buenos Aires: Fondo de cultura econômica, 2003, p. 214 – 216. Ver também 
EAGLETON, Terry. Ideologia.  São Paulo: Boitempo/ UNESP, 1997, p. 101. 
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vir a surgir algo como a falsa consciência, a questão da mente distorcida ou 

distorcer, falsear o que a ela se apresenta. 

No evangelho de João, logo remontando à antigüidade temos tal 

suspeita, assim como ratificamos tal existência também naquela sociedade 

florentina como o citou Lefort acima. Mas a passagem bíblica traz: “Amados, 

não acrediteis em qualquer espírito, mas procurai saber se os espíritos são de 

Deus, pois muitos falsos profetas andam por este mundo”19 

A passagem traz a questão da falsa consciência, no sentido do 

falseamento como mentira, mentira esta que habitaria a alma de um profeta 

contaminando suas visões, isto é, retirando-lhes a autenticidade.  

É nesse âmbito de uma visão que distorce a realidade que Marx e 

Engels vão conferir sentido a ideologia. 

O termo é introduzido nos escritos deles mediante uma metáfora tirada 

da experiência física que é o fenômeno óptico da inversão da imagem na retina 

ou na câmara escura de uma máquina fotográfica.20 

É a imagem invertida da realidade a base semântica do sentido forte de 

ideologia. 

Quando falamos da concepção de ideologia, numa concepção marxista, 

compreendemos que há dois momentos fundamentais que urge rapidamente 

esclarecermos pra fechar a delimitação conceitual. Assim aludimos à divisão 

que é feita no seu pensamento – que se serve como propósito didático, mas 

não poderia ser tomado absolutamente como um corte epistemológico – com o 

antes e pós 1845.  

                                                 
19 BÍBLIA SAGRADA, I JOÃO, capítulo IV, versículo 1.  
20 MARX. Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre Feuerbach. São Paulo: Centauro, 
2005, p. 26.  
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No antes está a primeira fase21 dos seus escritos, cuja característica são 

as referências a Feuerbach e Hegel. Na segunda fase, que se caracteriza pela 

construção do materialismo histórico, conserva-se a idéia da inversão, porém 

não partindo da realidade material, mas da consciência. Daí, ideologia são “as 

soluções puramente espirituais ou discursivas que ocultam efetivamente ou 

disfarçam, a existência e o caráter das contradições”.22 

O significado conferido por Marx e Engels ao termo ideologia constitui o 

problema central na reviravolta representada pelas formulações de sua teoria 

da história. 

Em Tracy a ideologia seria o estudo da origem e formação das idéias, 

sendo assim ciência propedêutica em relação às demais. Já em Marx e Engels 

a questão das idéias se colocava inicialmente no quadro do sistema hegeliano. 

Neste a idéia é sujeito, cujo predicado seria constituído por suas objetivações 

(natureza, história, sociedade). 

N’A Essência do Cristianismo, Feuerbach23 inverte tal relação ao fazer 

do homem natural o sujeito de tal relação. As idéias religiosas, a começar pela 

própria idéia de deus seriam objetivações dos predicados do próprio ser 

humano, e, por conseguinte, objetivações de sua essência. Marx e Engels, 

embora, inicialmente feuerbachianos, elidiram o socialismo utópico daquele ao 

                                                 
21 A expressão ideologia ainda não aparece nos textos, mas sim os elementos materiais do futuro conceito 
na crítica da religião e da concepção de Estado de Hegel, definidas como “inversões” que obscurecem o 
verdadeiro caráter das coisas. Cf. BOTTOMORE, Tom (ed.). Dicionário do pensamento marxista. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2001, p. 184. 
22 Idem,  p. 184. 
23 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Campinas: Papirus, 1988. p 71 ss. Na Ideologia 
Alemã podemos ver essa alusão à inversão que os homens fazem ao criarem deus, assim como Feuerbach 
discute naquela obra, quando discute por exemplo a passagem do reino de deus para o reino dos homens: 
“ [...] como se esse ‘reimo de deus’ tivesse existido em algum lugar que não seja na imaginação dos 
homens” assim ratifica que a questão não é explicar a práxis a partir da idéia – como na concepção 
idealista da história – mas de explicar as formações ideológicas a partir da práxis material. Cf. MARX; 
ENGELS, op. cit., 2005, pp. 53, 56. 
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optarem pelo socialismo histórico ou dialético ou marxista, como 

posteriormente foi também chamado. 24 

Para eles o ponto de vista hegeliano devia ser posto sobre os próprios 

pés (é o famoso topos da inversão25 pelo qual Marx critica Hegel). Assim, as 

idéias religiosas, jurídicas, políticas, não se desenvolvem per si, como 

entidades substantivas, condensadas no ápice pela idéia absoluta, identidade 

última entre saber e ser, mas o desenvolvimento das idéias seria, sim, 

subordinado, ou seja, predicativo. 

Como diz Gorender, as idéias se sistematizariam na ideologia – 

compêndio das ilusões através das quais os homens pensam sua própria 

realidade de maneira invertida, deformada, fantasmagórica.  

A primeira ilusão de toda ideologia nessa concepção consistia 

justamente em lhe atribuir a criação da história humana. Sob o prisma da 

ideologia é que a história se desenvolve como realização da idéia absoluta, da 

consciência crítica e das idéias de liberdade e justiça. Assim, para Marx, tais 

idéias não possuem existência própria, mas derivam do substrato material da 

história. 

Marx entendia a ideologia vinculada às condições materiais de 

produção, sendo as idéias produzidas a partir do dinamismo das relações 

humanas. Apesar de objetivar ocultar a realidade, a ideologia faria parte dela, 

pois a vida determinaria a produção das idéias, e não o contrário, em 

interpretação que ultrapassava tanto os ideólogos como os empiristas, ao 

                                                 
24 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Comentários 
introdutórios de Jacob Gorender), p. VII-XXXV 
25 ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. In: MARX, Karl; 
ENGELS, Friedrich – textos. v.1.São Paulo: Edições Sociais, 1987, p. 104. Cf. também: MARX, Karl. O 
capital Livro 1 (O processo de produção do capital) tomo I. São Paulo: Abril cultural, 1983, p. 20-21. 
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vincular a ideologia com as relações sociais, procurando na história as causas 

da alienação.  

Assim podemos tomar basicamente que Marx entendia a ideologia como 

possuidora de uma base real. A partir desta temos que a desigualdade só seria 

superada a partir da práxis social, que atuaria sobre a realidade, pois seria nela 

que as contradições sociais ocorreriam, e não nas idéias, que as ocultam. 

 

1.3. O direito como superestrutura ideológica 
 

Um primeiro aspecto a ser abordado numa crítica da ideologia jurídica é 

seu objeto ou ponto de partida das interpretações e distorções: a lei.  

Para Marx os trabalhadores estariam dominados pela ideologia da 

classe dominante, ou seja, as idéias que eles têm do mundo e da sociedade 

seriam as idéias transmitidas ideologicamente pela classe dominante.26 

Considerando o legislador como pertencente ao aparelho do Estado27 e, 

em sua maioria, oriundo dos grupos mais fortes, nunca legislará contra a sua 

ideologia, que será, por extensão, a ideologia do próprio Estado, instituindo o 

ordenamento legal impregnado de ideologia e privilégios gozados somente 

pelos próprios que integram a classe que domina. 

Assim a lei está a serviço da ordem político-econômica, que necessita - 

para garantir a segurança das expectativas e o jogo do mercado, mediante o 

reconhecimento, a definição e a regulação da propriedade privada - da livre 

                                                 
26 MARX; ENGELS, op. cit.,2005,  p. 63. 
27 Vale ressaltar que o direito pertence ao mesmo tempo aos aparelhos repressivos e ideológicos do 
Estado. Cf. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do estado. 9.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003, p. 
68. 
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disposição contratual, dos direitos adquiridos, enfim da lei garantindo o 

interesse de alguns, garantindo o direito de propriedade.28  

Garantem-se assim os interesses de manutenção da ordem aos 

auspícios de uma tão proclamada segurança jurídica, que na verdade é um 

anseio pela manutenção da segurança do status quo. Para tanto reiteram 

discursos retóricos avultando o princípio do pacta sunt servanda29. 

Nesse âmbito retórico do direito, fundamental é desnudar os trejeitos 

discursivos que apregoam uma visão de igualdade, mas ocultando as reais 

desigualdades sociais das classes bem como as contradições entre estas e as 

idéias que supostamente as explicam e controlam, como se natural fossem as 

condições de existência e encobrindo as contradições dessa realidade. 

Operando o sistema jurídico com a distorção do real, no sentido de que 

se encarregando de fazer com que as imagens das relações sociais sejam 

reproduzidas e transformadas num conjunto coerente lógico e sistemático de 

idéias que agirão como apresentação da realidade, o direito estabelece as 

normas e regras de um comportamento ideal.  

Como diz Bourdieu, “o direito só pode exercer sua eficácia específica na 

medida em que obtém o reconhecimento, quer dizer, na medida em que 

permanece desconhecida a parte maior ou menor de arbitrário que está na 

origem de seu funcionamento”.30 

                                                 
28 “O Estado, pois é a forma pela qual os indivíduos de uma classe fazem valer seus interesses comuns e 
na qual se resume toda a sociedade civil de uma época [...]. Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade e, 
mais ainda, na vontade livre, destacada de sua base real. Do mesmo modo o direito é reduzido, por seu 
turno à lei”, cf. MARX; ENGELS, op. cit., 2005, p. 114. 
29 “Os pactos devem ser cumpridos”, brocardo jurídico. 
30 BOURDIEU, op. cit., p. 243. 
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Nesse sentido a ideologia jurídica assegura a todos modos de entender 

a realidade e de se comportar nela ou diante dela, eliminando dúvidas, 

angustias, insatisfações. 31 

Por fim, tendo Marx articulado originalmente a idéia de uma construção 

teórica distorcida, i.e., ligada a uma condição histórica ensejadora de distorção, 

tem-se desde logo a vinculação da ideologia à alienação32.  

Ressaltamos por fim que uma postura crítica frente ao direito não 

pretende, todavia destituí-lo de seu inegável valor como instrumento de 

pacificação social, de ordenação da vida em coletividade, apenas propor uma 

postura realista para sua compreensão.  

Quando propomos uma crítica às ilusões referenciais dos juristas, 

especificamente nas existentes nos propósitos da AJD, nos objetivos que 

justificam a própria existência da associação, e aludimos ao idealismo no 

direito, tal idealismo é ao que o realismo vai se opor.  

Lembramos que a discussão sobre o realismo no direito33, não é nossa 

principal preocupação teórica, apenas argumentos para reforçar nossa tese 

acerca da AJD como movimento ideológico. É por isso que não detalhamos tal 

temática, mas apenas nos apoiamos no realismo jurídico americano – a ser 

                                                 
31 Ou, nas palavras de Bourdieu, o imperativo formulado por um dos grupos que compõem a sociedade 
global tende a tomar um valor universal pela sua formalização jurídica. Cf. Idem, p. 244. 
32 KONDER, Leandro. A questão da ideologia. São Paulo: Cia das Letras, 2002, p. 31. 
33 Realismo jurídico no sentido, principalmente do realismo americano como corrente jusfilosófica, pois 
apesar do realismo escandinavo possuir muito em comum com o pensamento norte-americano, o 
escandinavo é mais filosófico do que aquele, porque adentrou mais o problema da realidade jurídica para 
perscrutar os fundamentos mesmo do direito. Cf. ARNAUD, op. cit., p.  668-671.  
Ao mencionarmos o realismo em oposição a uma visão idealista no direito, lembramos as duas 
contribuições forjadas a partir da crítica realística: a denúncia da insuficiência do elemento normativo 
para caracterizar o direito e a ênfase no momento de escolha do juiz, o qual inegavelmente opta após 
valorar as conseqüências da adoção de quaisquer das alternativas postas, perfazendo um percurso que sai 
do fato à norma e não da norma ao fato, como sustentavam as teorias precedentes. Ver também:  
FERREIRA, Fernando Galvão. Realismo Jurídico. In: Dicionário de filosofia do direito. Vicente de 
Barreto (org.) São Leopoldo/ Rio de janeiro: Unisinos/ Renovar, 2006, p. 700; LLOYD, Dennis. A idéia 
de lei. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 257 ss.  
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tratado no capítulo 3 – para complementar a compreensão do que são estas 

ilusões referenciais dos juristas que, em concreto, são os idola, na linguagem 

de Francis Bacon, existentes no âmbito jurídico.  

 

 
1.4. A magistratura e as ilusões referenciais no direito 
 
 

A discussão que pretendemos desenvolver nesta parte do trabalho é 

sobre a ideologia no direito, contudo delimitando na questão da magistratura. A 

ideologia entendida como consciência invertida se revela com algumas 

peculiaridades que não podemos nos furtar de criticar quando se observa o 

direito – superestrutura ideológica da sociedade. 

Se fossemos fazer um rol34 de ideologias presentes na sociedade, o 

que não é nossa pretensão, a gama de variedades por si só desfocaria nosso 

objeto de estudo. Mas para citar em termos gerais, temos as político-

econômicas: liberal, nazi-fascista, socialista, anarquista etc; as religiosas: atéia, 

agnóstica, cristã, islâmica, budista etc; as teórico-jurídicas: juspositivismo, 

jusnaturalismo. Em todas as áreas, por sua vez, cabem subdivisões de sub-

tendências ideológicas. 

Nesta profusão de ideologias que se apresentam na sociedade, a 

figura do juiz, assim como a de qualquer pessoa, direta ou indiretamente está 

filiada em alguns matizes ideológicos com maior ou menor intensidade.  

                                                 
34 Erigimos um rol de ideologias com caráter puramente exemplificativo, não pretendemos esgotar suas 
possibilidades nem erigir, sem base científica constatável, qualquer vinculação ideológica para estes 
atores jurídicos. 
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Alguns condicionantes ideológicas que podemos argumentar estão 

na própria origem familiar35 (referindo-se às condições sócio-econômicas, bem 

como ao tipo de educação e ao contexto histórico-político), no recrutamento 

endógeno (dentro da própria família, fato que se desdobra em facetas tais 

como: influência de profissionais da mesma área na família ou perspectiva de 

estabilidade financeira e status de da magistratura e concursos em geral que 

se disponibilizam para o Bacharel em Direito). Estes dois exemplos já servem 

como sede de sistemas de idéias a serem inoculadas e que inevitavelmente 

integrarão o quadro de referências deste futuro juiz.  

Ao mencionarmos a presença da ideologia na magistratura, referimo-

nos, pois, às suas manifestações, às várias maneiras como ela pode se 

expressar (e se disfarçar). 

 Assim, lançamos a hipótese de enfrentar a ideologia da magistratura 

discutindo sua fundamentação num idealismo – em oposição ao realismo como 

expressões filosóficas. É idealista a concepção de mundo dos juízes, 

aplicadores do direito por excelência, porque se constrói em cima de ilusões 

referenciais – por esta expressão nos remetemos às inversões, i.é., crenças, 

preconceitos, valores, que fazem com que o operador tenha ilusões acerca do 

direito, daí o direito, data vênia a repetição, adquire um entorno significativo 

fruto das idéias desses juízes, por isso idealismo. 

Assim as fundamentações de decisões, os votos dos juízes colegiados e 

ministros, enfim, a justificação do direito se revela como uma tentativa de 

legitimação do poder de setores da sociedade sobre outro.  

                                                 
35 VIANNA, Luiz Wernneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO, Manuel Palacios Cunha; 
BURGOS, Marcelo Baumann. Corpo e alma da magistratura brasileira. 3.ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1997, pp. 88 ss, 153 ss; BOURDIEU, op. cit.,pp. 241-242. 
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Por sua vez, esta nossa hipótese de trabalho se sustenta na própria 

crítica que Marx dirige aos jovens hegelianos, às idéias falsas que sempre os 

homens formaram sobre si mesmos, sobre como são e como deveriam ser, ao 

domínio das idéias36, enfim, ao idealismo alemão. 

É um tipo de idealismo que permeia o direito, a magistratura, mas o que 

queremos dizer com ilusões referenciais no direito?  

Primeiramente a intenção é tratar das ilusões referenciais como as 

crenças existentes no direito, e assim ratificamos a menção à ideologia jurídica, 

mas exatamente focamos a questão nos que veiculam, transmitem, expressam, 

enfim que operam diretamente concretizando em ações o direito. 

Dentre os vários aparelhos ideológicos do Estado, e fazendo um 

empréstimo da expressão de Althusser37, preferimos delimitar nosso enfoque 

nos aparelhos ideológicos jurídico-estatais, os quais integram não só o poder 

judiciário – cuja função precípua é julgar, aplicar a lei, mas também o executivo 

que diretamente edita medidas provisórias38, por exemplo, e indiretamente 

quiçá participa econômico-politicamente das duas casas nas discussões 

legislativas,  e o terceiro poder, o legislativo, que elabora as leis, e portanto 

concretiza na norma a simbologia ideológica que o sistema econômico quer 

legitimar. 

O sentido de estabilização39 do status quo que o direito impõe à 

sociedade se opera em dois níveis, que na verdade são momentos de uma 

                                                 
36 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre Feuerbach. São Paulo: Centauro, 
2005, p. 11. Ver também: MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos .São Paulo: Boitempo, 
2004, p. 19; MARX, Karl. Writings of the young Marx on philosophy and society. Indianápolis/ 
Cambridge: Hackett publishing company. 1997, p. 429. 
37 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do estado. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
38 BRASIL. Constituição federal de 1988. Artigo 63. 
39 RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias.,Rio de janeiro: Francisco Alves editora, 1977p. 67 ss. 
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mesma pretensão ideológica. O primeiro nível que podemos denominar de 

simbólico se dá na forma como o direito se manifesta operacionalmente. Assim 

queremos nos referir às leis – normas jurídicas em sentido estrito.  

Este resultado da mencionada produção legislativa do Estado, bem 

como as demais formas de normas jurídicas no sentido amplo (como é o 

exemplo dos contratos entre particulares, que não são realizados pelo Estado 

propriamente, mas só existem a partir da permissão estatal, figurando assim 

como norma jurídica entre as partes), funcionam como a instrumentalização da 

ideologia – no sentido de que buscam legitimar perante os litigantes o elemento 

de imparcialidade e igualdade de partes, meramente formal no curso da lide. 

Como nos referimos desde o início do capítulo, nosso foco, porém, é 

tão-somente a feição ideológica do direito na atividade da magistratura. Aqui 

está o que designamos de um segundo nível ou nível operacional que é a 

magistratura – representantes de uma classe economicamente dominante, e, 

por conseguinte, defensores dos seus interesses.  

Gramsci alude a esta categoria como a aristocracia togada ao dizer que 

todas as classes formam seus intelectuais orgânicos e que estas várias 

categorias de intelectuais tradicionais se consideram autônomas e 

independentes do grupo social dominante.40  

Uma primeira observação é que entendemos que “se auto colocar como 

autônoma e independente do grupo social dominante” não significa 

necessariamente que se identificam como separadas ideologicamente dos 

interesses economicamente dominantes. Entendemos sim que podem até se 

perceberem como autônomas, mas independentes literalmente, cremos que 
                                                 
40 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasiliense, 1985, p. 6. 
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não, pois os pensamentos dominantes são os pensamentos da classe 

dominante”41 e a magistratura integra esta classe social.  

Aparentemente pode parecer que Gramsci fora ingênuo ao defender ou 

crer que existe de fato esta independência, mas ele tão só menciona como 

pensam aqueles, tanto que alude à filosofia idealista ao dizer que toda ela pode 

ser facilmente relacionada com esta posição assumida pelo complexo social 

dos intelectuais – menção esta que ratifica nosso entendimento.  

Contudo ainda uma segunda observação é que entendemos que nem 

todos estes intelectuais orgânicos, no caso específico deste trabalho, os juízes, 

vêem-se com essa autonomia. Pensamos que até existe essa - se é que pode 

assim ser chamada – visão ingênua de que há uma separação, mas o que 

ressaltamos, como nossa percepção é que a maioria se coloca 

estrategicamente com classe autônoma, mas que conscientemente há a 

percepção de que são parte integrante de uma única e mesma classe 

dominante. 

E por que seria interessante passar a impressão de um viés crítico da 

magistratura quando discute, por exemplo, nepotismo, acesso à justiça etc? 

Entre outras razões que não pretendemos detalhar agora (pois são objeto da 

discussão dos dados da pesquisa – capítulo 6) -, ressaltamos a função de 

estabilização do status quo.  

À primeira vista uma perspectiva crítica antes abala que fortifica uma 

estrutura, contudo não se pode negar o cariz legitimador que estrategicamente 

a feição de abertura para discussão crítica oferece à categoria.  

                                                 
41 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre Feuerbach. São Paulo: Centauro, 
2005, p. 63. 
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Assim entendemos que independente de qualquer abertura cognitiva, 

prevalece o sentido ideológico de manutenção das condições sociais de 

exploração e que o direito, sendo produto das condições econômicas desta 

classe tende a reproduzir estas idéias. Isto porque o direito se erige em 

superestrutura ideológica da infra-estrutura social, pois são os conceitos 

jurídicos que são criados, derivados, das relações econômicas e não as 

relações econômicas que são instituídas por conceitos jurídicos. 42  

 

 
1.5. O juiz neutro e a fundamentação das decisões judiciais: Do princípio 
da inafastabilidde da decisão judicial 
 
 
 

Discutir a ideologia na magistratura é atentar, preliminarmente, para esta 

figura do juiz, que é ser social, não vive isolado, logo possui visões de mundo, 

crenças, ideologias. Ao examinar estas suas raízes sociais, visto que, as 

ideologias devem as suas estruturas e as funções mais específicas às 

condições sociais da sua produção e da sua circulação, Bourdieu enfatiza que 

as ideologias são sempre duplamente determinadas, que elas devem suas 

características mais específicas não só aos interesses das classes ou das 

frações de classe que elas exprimem, mas também aos interesses específicos 

daqueles que as produzem e à lógica específica do campo de produção.43  

É o juiz quem vai interpretar a lei no caso concreto, e eis aqui o drama 

maior, tem-se um plexo ideológico que se manifesta nas leis, nos discursos, 

                                                 
42 MARX, Karl. “Crítica ao Programa de Gotha”. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos. São 
Paulo: Edições Sociais, 1977, v.1, p. 230. 
43 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998, p. 13. 



 

 

37

nas visões de mundo destes operadores jurídicos e eis sua tarefa: aplicar de 

forma supostamente imparcial a lei ao caso concreto.  

Tal tarefa há de ser entendida como ato interpretativo- normativo, logo 

“trata-se de se levar em conta que o sentido de um texto manifesta-se também 

pelo fato de que quem o lê, o faz a partir de determinadas expectativas, 

experiências e visão de mundo, o que o leva ao encontro de um sentido, algo 

determinado”.44 

Importa mencionar que seria até ideológico um discurso que 

pretendesse uma neutralidade ideológica absoluta do juiz ou de quem quer que 

fosse, ocorre que a contaminação ideológica não deve atingir níveis 

significativos45. No mesmo sentido complementa: 

 
O que se pretende do magistrado é tão só que, estando disponível 
um conhecimento científico, ele não aplique, em vez deste, um 
conhecimento ideológico, è resolução dos casos judiciários. Fora daí, 
o juiz haverá de ser necessariamente ideológico em sua práxis. Mas 
o pouco de objetividade científica que o juiz possa aplicar já será 
uma contribuição importante à racionalização modernizante da ação 
judicial. 46 

 

Contudo entendemos que não cinge de tranqüila facilidade a distinção 

entre o que seria um conhecimento desprovido ou não de conteúdo ideológico, 

principalmente na aplicação prática da solução do caso concreto.  

Resta interessante aqui perceber que a própria noção de completude do 

direito é eminentemente ideológica, mas por isso mesmo (ou, mesmo assim), é  

 
[pela] estratégia que banaliza o fundo ideológico das discussões, 
impede que os polemistas se apercebam de que pouco importa 
saber, por exemplo, se o ordenamento é por princípio completo ou 

                                                 
44 FEITOSA, Enoque. A teoria do conhecimento em Marx e a hermenêutica. Comunicação 
apresentada no 4° Colóquio Marx e Engels - CEMARX / UNICAMP, 2005, p. 7. 
45 SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: SAFE, 
1992, p. 58. 
46 SOUTO, op. cit., p. 58. 
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se a plenitude lógica nada mais representa senão uma ficção teórica, 
que fornece condições para decidibilidade dos conflitos. Importa, 
sim, que a garantia do consenso em torno da completude do direito 
toca, de perto, dois dos valores mais caros à concepção do Estado 
de Direito: segurança e certeza.47 
 
 

Ligado à noção de completude advém o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Este é o primeiro e principal poder-

dever do juiz em particular e dos órgãos jurisdicionais em geral que é o de dar 

efetivação ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição48. Desta 

obrigatoriedade de decidir sobrevém o dever de fundamentar as sentenças que  

 
É uma garantia de justiça quando consegue reproduzir exatamente, 
como um levantamento topográfico, o itinerário lógico que o juiz 
percorreu para encontrar-se, através dos fundamentos, em que 
altura do caminho o magistrado se desorientou.49 (grifo nosso) 
 
 
 

 O dever de fundamentar – expresso nos artigos 131e 458, II do CPC e 

381, III do CPP – é intrínseca e inevitável decorrência do princípio da 

segurança jurídica, com vistas ao bom funcionamento do sistema. Esta 

segurança está na certeza que têm as pessoas de que o direito é 

objetivamente um e que os comportamentos do Estado ou dos demais 

cidadãos dele não discreparão. 50 

 Tal dever de fundamentar as decisões judiciais não garante uma perfeita 

neutralidade axiológica. As ideologias que permeiam a cabeça do magistrado 

não são afastadas no momento da efetivação da atividade jurisdicional, logo, a 

                                                 
47 WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, estado e direito. São Paulo: Rt, 1989, p. 208. 
48 MARTINS, Nelson, Juliano Schafer. Poderes do juiz no processo civil. São Paulo: dialética, 2004, p. 
132. 
49 CALAMANDREI, Piero.  Eles os juízes: vistos por nós os advogados. 2.ed. Lisboa: Livraria Clássica 
Editorial, 1993, p. 143. 
50 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, pp. 156-157. 
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fundamentação vai estruturar o dito itinerário lógico por “ser uma demonstração 

das razões que levaram o magistrado a tomar esta ou aquela decisão”.51 

Os pré-juízos, no sentido de que são prévios, formados logo nos 

primeiros momentos de um processo e que o desenrolar da trama processual 

vai fornecendo os dados que interessante se tornarem para fortalecer tal 

posicionamento.  

Estes pré-juízos são os indícios da manifestação das ideologias na 

magistratura e que se faz notória na falta de critérios para se estabelecer o 

conteúdo da decisão judicial a ser tomada num caso concreto. 

Já pela insuficiência dos textos legais como fonte única ao raciocínio 

jurídico, temos uma evidência possível da não se limitação das decisões aos 

preceitos normativos, prescritos pelo Estado. É quando então a visão de 

mundo do agente jurídico, então interfere neste processo decisório.52  

Na citada visão de mundo é que ideologias são, no nosso ponto de vista, 

abrangidas pela seara conceitual da expressão. E distinguindo do raciocínio 

trilhado por advogados, promotores (que têm o papel de defender algo ou 

alguém), daquele desenvolvido pelos juízes (que não têm esta competência), 

conclui que apesar de não haver esta pretensão nestes últimos, “tal fato não 

lhes garante, empiricamente, o atributo de terceiro imparcial”.53 

A própria limitação para conhecer a verdade fática54 vai comprometer, 

em certo sentido facilitar a inserção de aportes ideológicos, dado o plano das 

                                                 
51 NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 32. 
52 NOJIRI, op. cit., p. 142. 
53 STAMFORD, Artur. Decisão judicial: dogmatismo e empirismo: Curitiba: Juruá, 2002, p. 143. 
54 “O juiz não percepciou, em regra, ele próprio os fatos, mas é informado por percepções alheias”. Cf. 
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3.ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 429. 
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possíveis leituras ou compreensões daquilo que ocorreu. Assim ainda explica o 

prof. Rabenhorst: 

Os fatos ingressam na órbita jurídica não em estado bruto, mas sob 
a forma de uma narrativa. Em seguida, porque um mesmo 
encadeamento narrativo pode ser interpretado de várias maneiras. 
Em terceiro lugar, porque a nossa própria maneira de ler tal 
encadeamento narrativo, conforma observa Ricoeur, já está 
previamente orientada pela presunção segundo a qual ele coloca o 
caso em questão sob uma determinada regra de direito. Por último, 
porque o significado desta regra não está nunca totalmente pré-
constituído: toda regra apresenta uma ‘textura aberta’ que a coloca 
sob dependência do sentido que a ela será atribuído e das 
interpretações adotadas em casos semelhantes. 55 

 

A Revolução Francesa foi o fator político determinante para a idéia de 

neutralidade judicial. Havia interesse na neutralização de uma jurisprudência 

para assim isolar o juiz da arena política, pois se tratava ainda, de uma 

magistratura do rei. Representou a restrição do poder político pela ordem 

civil.56  

Contudo a perfeita neutralidade é uma ilusão e afirma o mesmo autor: 

 
Nos tribunais [...] [há] uma série de inputs externos constituídos de 
estímulos, pressões, exigências sociais e políticas e, através de um 
mecanismo de conversão, produzem outputs (as decisões) 
portadoras de impacto social e político nos restantes subsistemas. 57 
 
 

 Daí constata-se que as motivações sentenciais podem variar conforme a 

classe, formação, idade e a ideologia do juiz e, por conseqüência, resta 

duvidosa a idéia de justiça como função neutra e eqüidistante dos interesses 

dos jurisdicionados. 

   

                                                 
55 RABENHORST, Eduardo. Eduardo Ramalho. A interpretação dos fatos no direito. João Pessoa, ano 
2, n. 2, p. 8 -18, jan./jun. 2003. Disponível em <http://www.ccj.ufpb.br/primafacie>. Acesso em: 
11/03/2004. 
56 PORTANOVA, Rui. Motivações ideológicas da sentença. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1997, p. 69. 
57 PORTANOVA, op. cit., p. 73. 
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1.6. A função conservadora da ideologia e a AJD – Associação Juízes 
para a Democracia 
 
 
 

Toda discussão teórica que inicialmente estamos desenvolvendo tem 

como fim reforçar argumentos que se articulam numa tese central: A AJD é um 

movimento ideológico dentro da magistratura.  

Claro que para chegar a tal entendimento, passos outros foram dados, 

mas que nem por isso dão plena certeza à tese que defendemos, isto porque o 

saber é algo sempre por se fazer. 

Tentamos até aqui e por mais dois capítulos (seguintes), reconstruir 

estes passos ou estudos da pesquisa como um todo. 

Daí que o caráter primeiro na concepção de Mannheim, referencial 

teórico deste trabalho, e que se apresenta nas várias significações que o termo 

ideologia adquire na atualidade é quanto ao fim ou função.  

É sobre isso que agora se discorre. 

 Ricoeur elenca três principais funções para as ideologias que seriam de 

dominação, deformação, conservação58. Na verdade não são funções 

estanques, mas antes se interligam frente a uma função geral da ideologia. 59 

Ao discutirmos neste momento as funções da ideologia, atente-se que 

temos como referencial teórico Marx, visto que neste está a base da distinção 

de Mannheim vai traçar entre ideologia e utopia. 

Assim, com o objetivo maior de dominação, as ideologias são 

transmitidas para que o status quo se conserve – logo, permita a continuidade 

da dominação – o que se opera por meio de deformações.  
                                                 
58 Denominações usadas num primeiro momento de sua obra e depois dispensada em detrimento de 
legitimação, distorção e integração, como explicamos a seguir no texto. 
59 RICOEUR, op. cit., 1977, p. 69-75. 
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Ou seja, produzem-se imagens invertidas, momento primeiro como 

Ricoeur atenta60, para que seja preservada ou conservada a dominação que se 

pretende.61 

Note-se que em “Interpretação e ideologias” o autor trata das funções 

categorizando-as como acima citamos, já em “Ideologia e utopia” as três 

funções citadas são legitimação, distorção e integração, mas que por não ser 

nosso trabalho específico sobre tal tema, não aprofundamos as distinções (que 

na verdade mantém o mesmo sentido nas duas formas categorizadas em obras 

distintas, visto que a legitimação estaria para dominação, assim como a 

distorção estaria para a deformação e a conservação para a integração). 

Apenas aproveitamos a função geral de conservação, interligada que está das 

demais, pois este é o papel maior que identificamos no movimento da AJD, 

razão porque a identificamos com a ideologia mannheimiana 

 Mas porque chamar a atenção para a função conservadora da 

ideologia? Ou ainda, o que tem a pretensão de conservação a ver com a AJD? 

 A AJD, Associação Juízes para a Democracia, é um movimento de 

juízes existente no Brasil, herança da magistratura democrática italiana e 

semelhante a tantos outros movimentos de juristas do exterior e que em 

Pernambuco conta com um total de 11 juízes associados62. 

 Esta associação fora o objeto empírico a ser pesquisado, no âmbito de 

uma discussão maior da ideologia na magistratura, onde o foco da pesquisa foi 

                                                 
60 RICOEUR, op. cit., 1986, p. 70. 
61 “O papel da ideologia é legitimar esta autoridade. Mais exatamente, embora a ideologia sirva, como já 
disse, como código de interpretação que assegura a integração, fá-lo justificando o presente sistema de 
autoridade. O papel da ideologia como força legitimadora persiste porque, como Weber demonstrou, não 
existe nenhum sistema de legitimidade absolutamente racional”. Cf. RICOEUR, op. cit., 1986, p. 83. 
62 Universo no período de realização da pesquisa empírica. Cf. capítulo 4 – Descrição da pesquisa. Sobre 
a AJD, ver capítulo 5 – Histórico da Associação Juízes para a Democracia.  
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estudar se este movimento poderia ser entendido como a ideologia ou a utopia. 

Termos estes delimitados conceitualmente a partir do sociólogo húngaro, Karl 

Mannheim, nosso referencial teórico. 

 São estes dois conceitos que didaticamente ele vai teorizar na sua obra 

Ideologia e utopia, escrita em 1929, e que por incrível que possa parecer visto 

que é a obra que mais divulgação e notoriedade teve, não é o cerne das 

preocupações intelectuais do autor. 

 Na verdade tal obra pretendia introduzir a temática, esta sim central no 

pensamento do autor, que era a questão da sociologia do conhecimento, tanto 

que o título original da obra na edição inglesa de 1960 era Ideology and utopia: 

An introduction to the Sociology of Knowledge. 

 Não nos presta, por ora a temática da sociologia do conhecimento, 

destacando o papel da inteligentsia – objetivo maior perseguido por Mannheim 

naquela obra -, mas apenas como ele opera a distinção conceitual de ideologia 

e utopia, mantendo na base conceitual a noção de falseamento legado por Karl 

Marx.  

 Esta distinção é do que trata o capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

A IDEOLOGIA E A UTOPIA EM KARL MANNHEIM 

 

Sumário: 2.1. O legado marxista e sua influência no pensamento de Karl 
Mannheim; 2.2. A ideologia e a utopia mannheimianas para uma análise da 
AJD: uma questão de função; 2.3. As facetas de expressão/ manutenção de 
uma ideologia da magistratura: Considerações a partir das noções de ideologia 
total e particular de Karl Mannheim.  
 
 

 
2.1. O legado marxista e sua influência no pensamento de Karl Mannheim 
  
 
 O conceito de ideologia adquiriu outras tantas significações - inclusive 

dentro do próprio marxismo como a de ser qualquer concepção da realidade 

social ou política, vinculada aos interesses de certas classes sociais, daí que 

haveria uma ideologia burguesa e uma proletária - mas que esgotá-las não foi 

nosso objetivo no capítulo anterior.  

Contudo, agora voltamos ao termo para especificar exatamente os 

sentidos que a pesquisa empírica se preocupou em investigar acerca da AJD, 

ou seja, se o movimento se identifica como ideológico ou utópico na concepção 

mannheimiana. Assim este capítulo, de forma não exaustiva pretende trabalhar 

estes dois conceitos ressaltando suas características principais tomadas como 

referencial teórico.  

 Aqui ilustramos tal ponto para adentrar em Mannheim. Este teórico tem 

sua formação intelectual influenciada pelas idéias marxistas 63, apesar de que 

                                                 
63 Ludovico chama atenção para o pondo de semelhança e dessemelhança quando diz que “por ejemplo la 
determinación social de las ideas, pues son éstas tan sólo conconstantes metodológicas aptas para el 
estudio de lo que Mannheim llama principios vivos – entre ellos la ideologia y la utopia - , esto es, 
creaciones históricas, em todo distintas de presuntas formas ontológicas previas a toda historia humana. 
Em este sentido, puede decirse que fue Mannheim um buen discípulo de Marx, aunque em su obra se 



 

 

45

ao escrever sua principal obra Ideologia e Utopia em 1929, Mannheim não 

tinha conhecimento da principal obra de Marx e Engels em relação à questão 

da ideologia, A ideologia alemã, visto que após ter sido escrita foi entregue à 

“crítica roedora dos ratos”, até ser publicada em 1845.  

A referência ao marxismo foi mais característica na sua juventude, 

apesar de que em toda sua obra sempre há esta discussão com elementos da 

teoria marxista, isto é, pontos que revelam nítida influência (como ao detalhar 

os termos ideologia e utopia, ambos mantendo na base conceitual a idéia de 

consciência invertida ou a luta contra a burguesia, comungando com o 

pensamento de Marx) e pontos já não tão próximos. “Mannheim não era um 

marxista integral, combinou elementos marxistas com muitos outros 

heterogêneos, mas também para ele, o declínio da burguesia e a ascensão do 

proletariado era o traço essencial da fase contemporânea da história [...]”. 64 

 A intenção maior teórica deste sociólogo era concernente ao papel da 

inteligentsia na construção de uma sociologia do conhecimento. Michel Löwy 

ao tratar deste ponto ratifica a influência de Marx em Mannheim, pois diz que a 

pretendida sociologia histórica do conhecimento é “tingida de marxismo”. 65 

 A base de falseamento da realidade aparece tanto ao tratar da ideologia 

como da utopia, pois o ponto crucial distinguidor é a função que essas idéias 

apresentam.  

 O conceito de ideologia, em Mannheim, reflete um aspecto emergente 

do conflito político que é o de que os grupos dominantes podem, em seu 

                                                                                                                                               
separa em más de um punto de la doctrina marxista”. Cf. LUDOVICO, Silva. Teoria y practica de la 
ideologia. 13. ed. México: Nuestro tiempo, 1984, p. 84.  
64 KECSKEMETI, Paul.  Introdução à Sociologia do Conhecimento. In: MANNHEIM, Karl. Sociologia 
do Conhecimento. Trad. Maria da Graça Barbedo. Vol. I. Porto: Rés, 19--, p. 10. 
65 LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: Marxismo e 
positivismo na Sociologia do Conhecimento . 6.ed. São Paulo: Cortez, 1998, p. 79. 
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pensar, tornar-se tão intensamente ligados por interesse a uma situação que 

simplesmente não mais são capazes de perceber certos fatos que iriam ou 

poderiam de algum modo solapar seu senso de dominação. “Está implícita na 

palavra ‘ideologia’ a noção de que, em certas situações, o inconsciente coletivo 

de certos grupos obscurece a condição real da sociedade, tanto para si como 

para os demais, estabilizando-os, portanto”.66 (grifo nosso).  

 Tal inversão da realidade também aparece em Mannheim quando 

discute utopia. O conceito de pensar utópico reflete a descoberta oposta a de 

ideologia. Por este, a condição de certos grupos oprimidos estão 

intelectualmente tão firmemente interessados na destruição e na transformação 

de uma dada condição da sociedade que, “mesmo involuntariamente, somente 

vêem na situação os elementos que tendem a negá-la. Seu pensamento é 

incapaz de diagnosticar corretamente uma situação existente da sociedade”.67 

(grifo nosso). 

 Na mentalidade utópica, a preocupação não é exatamente com o que 

existe realmente, antes, no seu pensamento, buscam logo mudar a situação 

existente.  

Aqui “o inconsciente coletivo, guiado pela representação tendencial e 

pelo desejo de ação, oculta determinados aspectos da realidade. Volta as 

costas a tudo o que pudesse abalar sua crença ou paralisar seu desejo”.68 

(grifo nosso). 

 Daí que a noção de falsidade permanece no seu pensamento, que 

inclusive ele prefere denominar de “idéias situacionalmente transcendentes ou 

                                                 
66 MANNHEIM, op. cit., 1968, p. 66. 
67 Idem, p. 67.  
68 Idem, p. 67. 
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irreais” em oposição às “idéias adequadas ou situacionalmente congruentes”69, 

a distinção que opera é ao introduzir a questão da utopia, e assim, delimitar as 

definições dos dois conceitos. 

 Esta distinção é o que passamos a expor. 

  

2.2. A ideologia e a utopia mannheimianas para uma análise da AJD: uma 
questão de função  
 
 
 O mérito de Karl Mannheim foi ter relacionado ideologia e utopia, 

mantendo ao mesmo tempo a distinção entre ambas. Nesta distinção, as 

ideologias têm como objetivo a manutenção ou conservação da situação, é um 

conceito completamente com função oposta à da utopia. A utopia está sempre 

num processo de se realizar, já a ideologia não tem este problema de ser 

realizada, porque é a legitimação do que existe. 70 

 O termo utopia, negação do lugar (topos), foi imortalizado com Thomas 

Morus ao escrever a história da ilha da Utopia, onde vivem os utopienses, que 

tem esse nome por ter sido conquistada por Utopus, seu nome inicial era 

Abraxa, conforme narra Morus. Uma ilha cuja capital se chama Amaurota (que 

significa cidade inexistente) e o rei Ademos ( exprimindo a idéia de um rei sem 

povo). 71 

 Morus fala de uma ilha irreal, que existe em lugar nenhum, “numa 

imitação clássico-humanista da idéia social platônica, isto é, ele se vale de uma 

                                                 
69 MANNHEIM, op. cit., 1968, p. 218.  
70 RICOEUR, o. cit., 1986, p. 450.  
71 MORUS, Thomas. A utopia. Brasília: UnB, 1980, p. 29. 
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ficção para fazer um crítica acerba das condições sociais da época na 

Inglaterra”.72 

 A irrealização que dá sentido ao termo utopia no senso comum, adquire 

em Mannheim a potencialidade ou superveniência de acontecer. É um u–topos, 

lugar nenhum, enquanto condição primeira para sua transformação.  

 A insatisfação e desejo de mudança, imprimem à utopia mannheimiana 

a perspectiva transformadora. Por isso que ela “transcende a realidade, rompe 

as amarras da ordem existente”. 73 

 Portanto, o foco na função da idéias, transformar ou conservar a 

situação, é que definem a utopia e a ideologia, respectivamente. 

 São estes conceitos que tomamos por empréstimo para estudar a AJD. 

Suas idéias acenariam para um movimento ideológico ou utópico dentro da 

magistratura? 

 Não há elementos para respondê-la agora, objeto do capítulo seis e 

conclusão, mas avultamos a questão para inseri-la no contexto explicativo que 

este capítulo realiza.  

À primeira vista pode-se pensar que é um movimento utópico apenas, 

dado que a AJD apresenta propósitos de transformação, de mudanças, ao 

menos de consciência dos juízes, quando lutam para que entendam que “que 

exercem um serviço público, o que significa atentar para os interesses do povo 

– destinatários ideais desse serviço”74 ou quando defende a luta pela 

concretização de ideais democráticos etc. 

                                                 
72 SCHILLING, Kurt. História das idéias sociais. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1974, p. 183. 
73 MANNHEIM, op. cit. 1968, p. 216. 
74 Cf. apêndice – entrevista n. 2, questão 7, e complementa “O corte está entre ter essa 
consciência ou ver a magistratura como meio para realização de seus interesses pessoais 
(tomando o sistema como corporativo, ou seja, tendo uma concepção de que ser juiz é 
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Contudo, seria mentalidade utópica se realmente pretendesse a 

transformação.  

Não dizemos com isto que os juízes-membros da AJD estão 

deliberadamente fazendo discursos vazios, pois uma questão é fundamental 

desde logo ser dita: uma mentalidade ideológica ou utópica não significa 

necessariamente que há a intencionalidade. 

Independe do critério ideológico ou utópico das idéias se elas são 

conscientemente formuladas, como adverte Mannheim. 75 Por isso esta 

discussão sobre o nível de consciência, que por si só demandaria outra 

pesquisa empírica, não é objeto de nossa preocupação.  

 A AJD estaria mais próxima da mentalidade ideológica porque tem, para 

além da consciência desta função ou papel no interior da magistratura, o fim de 

estabilizar e, portanto, manter a situação, status quo jurídico, não têm a 

esperança no fim do direito, por exemplo, o que seria a tese implícita na 

perspectiva utópica de Mannheim ao desejar o declínio do capitalismo e de 

suas instituições, dentre as quais o jurídico.  

 Responder se é a AJD um movimento ideológico ou utópico nos termos 

de Mannheim, sem a discussão dos dados coletados, seria apressada qualquer 

tentativa de resposta agora, assim continuamos este capítulo apenas 

discutindo a construção dos conceitos de Karl Mannheim que serviram como 

referencial teórico para a dissertação.  

 

 

                                                                                                                                               
para se aproveitar da situação e pautado por esta seu trabalho se volta em favor dos interesses econômicos 
e sociais do magistrado)”.  
75 Mannheim utiliza o termo involuntariamente. MANNHEIM, op. cit. 1968, p. 67. 
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2.3. As facetas de expressão/ manutenção de uma ideologia da 
magistratura: Considerações a partir das noções de ideologia total e 
particular de Karl Mannheim 
 

 

Antes, porém, de concluir a discussão sobre algumas idéias de 

mannheim, trazemos mais um ponto para se somar à discussão da ideologia 

jurídica. Esta reclama a especificidade em dois aspectos fundamentais para 

seu entendimento.  

A crítica à ideologia no direito chama a atenção para algumas visões de 

mundo ou idéias ideologicamente condicionadas, na terminologia 

mannheimiana, existentes no plano jurídico, seja no pensar sobre o direito, seja 

na atuação prática dos juristas, por exemplo ao transmitir uma determinada 

imagem de justiça destinada não tanto a mostrar a face de uma realidade 

concreta, mas a indicar qual deve ser tal realidade. Como diz Taruffo: “De fato 

a doutrina do silogismo judicial, mais que descrever o juízo, constrói um modelo 

abstrato e ideal dele [...]”76, e completamos que, no entanto, o próprio modelo, 

na medida em que é ideal, incorre ele mesmo em ideologia! 

 Pesquisar a ideologia no direito por si só seria tarefa hercúlea, pois 

caberia discussões nos planos da validade, vigência e eficácia das normas 

jurídicas, ou melhor especificando, desde o âmbito legislativo, passando pelo 

da concretização da norma com o trabalho dos juristas, pela recepção dos 

jurisdicionados e, last but not least, pelos juristas teóricos (doutrinadores, 

                                                 
76 “In effeti la dottrina del sillogismo giudiziale, più che descivere il giuduzio construisce um modello 
astrato ed ideale de giudizio [...]”. TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: 
Cedamn, 1975, p. 163. 



 

 

51

professores) que também cumprem papel fundamental esta seara de 

transmissão de idéias. 77 

Como já mencionado, a delimitação da pesquisa focou o âmbito da 

magistratura, e aqui resta eminente a figura do juiz. A função destes já é 

lembrada por Bourdieu: 

 
As ideologias devem a sua estrutura e as funções mais específicas 
às condições sociais da sua produção e da sua circulação, quer 
dizer, às funções que elas cumprem, em primeiro lugar, para os 
especialistas [...], em segundo, para os não-especialistas. Ter 
presente que as ideologias são sempre duplamente determinadas, 
que elas devem suas características mais específicas não só aos 
interesses das classes ou das frações de classe que elas exprimem 
(função sociodicéia), mas também aos interesses específicos 
daqueles que as produzem e à lógica específica do campo de 
produção. 78  
 
 

 Assim o juiz tem parcela de papel nesta perspectiva de manutenção da 

ideologia no direito, mas não se pode esquecer do trabalho realizado pelos 

“não-especialistas”, como disse acima Bourdieu.  

A partir destes dois pólos citados por Bourdieu e cotejando com o 

pensamento de Mannheim quando subdivide ideologia em total e particular, 

pode-se pensar a especificidade da ideologia no direito como preferimos 

chamar “de dentro” e “de fora”. 

Antes, porém, de argumentar sobre esta percepção, e para entender a 

dicotomia lançada, há de se entender que Mannheim fala naqueles dois 

significados distintos e separáveis do termo ideologia. Expõe que a concepção 

particular de ideologia é implicada quando o termo denota certa descrença 

                                                 
77 Sobre estas possibilidades de discussão da ideologia no direito ver CORREAS, Oscar. Crítica da 
ideologia jurídica: ensaio sócio-semiológico. Porto Alegre: SAFE, 1995, p.  
78 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998, p. 13. 
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acerca das idéias e representações apresentadas, logo encaradas como 

disfarces mais ou menos conscientes da real natureza de uma situação. 79 

Já a total seria mais inclusiva, visto representar “a ideologia de uma 

época ou de um grupo histórico-social concreto, por exemplo, a de uma classe 

[...]”. 80 

Aproveitando o sentido geral defendido por Mannheim de ideologia como 

visão de mundo de um grupo humano, de uma classe social, podemos tomá-la 

como empréstimo para – por analogia de semelhança – discutir a ideologia da 

magistratura, assim temos no âmbito corporativo da magistratura uma 

identificação dela como a consciência de mundo, o compêndio de ilusões nas 

palavras de Gorender, sobre a própria classe, as profissões jurídicas, o poder 

judiciário, o ensino do direito etc. Uma tendência ao conservadorismo e 

tradicionalismo fica embutida nessa ideologia.  

Aí a ideologia jurídica se expressa “de dentro”, no sentido da origem no 

próprio âmbito jurídico.  Podemos também vislumbrar a ideologia jurídica “de 

fora”, em contraponto ao que seria essa veiculada “por dentro”.  Assim nos 

referimos à ideologia jurídica transmitida e alimentada não especificamente por 

juristas, mas pelo senso comum a partir de uma concessão interessada ou até 

ideologicamente interessante para seus principais produtores, os juristas. 

Ao falar de uma ideologia “de fora”, temos por base a noção particular de 

Mannheim, no que esta tem de alusão aos que recepcionam ou são 

“ideologiazados”, data vênia tal expressão para falar da forma passiva da ação 

                                                 
79 Diz Mannheim que a concepção particular de ideologia é implicada quando o termo denota estarmos 
céticos das idéias ditas por nosso opositor. Neste sentido estaria “o conjunto de contrafações mas ou 
menos deliberadas de uma situação real cujo exato conhecimento contraria os interesses de quem sustenta 
a ideologia” MANNHEIM, op. cit., 1968, p. 81-84; ABBAGNANO, op. cit., p. 532. 
80 MANNHEIM, op. cit., 1968, p. 82.  
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ideológica. Porém, a este aspecto 81 somamos uma perspectiva atuante 

também nestes, que no nosso parâmetro são os jurisdicionados, ou seja, estes 

também têm um papel ativo na manutenção e transmissão daquela ideologia 

“de dentro”.  

Nas palavras de Óscar Correas, ocorre o reconhecimento do direito, isto 

é, “o único aspecto que permite entender porque um grupo conserva sua 

hegemonia é porque circulam na sociedade inúmeros outros discursos que 

reconhecem o discurso do direito”. 

Assim, trata-se de como as pessoas podem se tornar tão eficazes na 

absorção, compartilhamento, transmissão de ideologias, o que podemos 

resumir na palavra legitimação daquelas idéias. 82 

Podemos falar genericamente de uma ideologia específica dentro de 

cada categoria profissional, mas pensar o direito requer um quê de reflexão 

dado seu papel de controle social por excelência, com normas que são 

garantidas pela coercitividade estatal. Tais normas representam as 

preocupações e desejos de manutenção da ordem que interesse ser mantida. 

Estimular a crença na infalibilidade da justiça ou na imparcialidade absoluta do 

julgador, por exemplo, são maneiras de transmitir uma ideologia jurídica cuja 

precípua função é a consagração do status quo de um controle sobre o próprio 

controle que o direito tem por exercer.  

                                                 
81 Ressaltamos que Mannheim não discute sobre um papel ativo da parte dos que são apresentados a 
determinadas idéias. Esta variação é hipótese nossa, corroborando Oscar Correas, pois assim entendemos 
em complemento ao autor. Cf. CORREAS, op. cit., p. 78. 
82 Nesse sentido Eagleton critica que “ninguém é, ideologicamente falando, um tolo completo, é o fato de 
que as pessoas ditas inferiores devem realmente aprender a sê-lo. Não é suficiente para uma mulher ou 
um colono serem definidos como uma forma de vida inferior, é preciso ensinar-lhes ativamente essa 
definição, e alguns deles revelam-se brilhantes bacharéis nesse processo. É surpreendente quão hábeis, 
engenhosos e perspicazes podem ser os homens e mulheres em provar para si mesmos que são 
incivilizados”. EAGLETON, op. cit., p. 14.   
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Em ambas as manifestações podemos nos referir ao controle social que 

a crença na ideologia jurídica fomenta, a qual subsiste dado um trabalho 

articulado ideologicamente – no sentido de prezar pela manutenção da 

estrutura – entre o poder judiciário e jurisdicionados.  

Ressaltamos, porém, que nossa discussão sobre a manifestação da 

ideologia na magistratura não pretende desmerecer ou desqualificar o papel do 

judiciário nem do juiz na sociedade. 

E justamente exaltando a importância da atividade do juiz, mesmo que 

entremeada de alguma crítica dada a postura realista de Cardozo ao falar de 

como os juízes decidem, é que passamos a discorrer no capítulo que segue 

sobre algumas contribuições dadas a este debate pelo que podemos chamar 

de pragmatismo jurídico.  
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CAPÍTULO 3 

CONTRIBUIÇÕES DO PRAGMATISMO PARA DISCUSSÃO DA  

IDEOLOGIA NA MAGISTRATURA 

 
 

Sumário: 3.1. A questão da ideologia no direito e o pragmatismo; 3.2. 
Marxismo e pragmatismo como filosofias práticas: Práxis e pragma; 3.3. 
Antecedentes de Cardozo: Os pioneiros do pragmatismo americano; 3.4. O 
pragmatismo jurídico de Benjamin Cardozo: o elemento subconsciente na 
decisão judicial. 
 

3.1. A questão da ideologia no direito e o pragmatismo 
 
 Este capítulo se propõe a trabalhar o tema da ideologia no direito, 

especificamente na magistratura, mas fazendo-o por meio de uma leitura 

pragmática.   

Uma primeira ressalva epistemológica é quanto ao âmbito do pragmatismo em 

que o tema se insere. Não é nosso propósito estudar os meandros lingüísticos 

em que a pragmática se desenvolve, mas tão-somente o campo da Filosofia e 

da Filosofia do Direito.  

 Esta vertente da filosofia prática,83 dado que sua principal 

característica é a de “se reivindicar como uma filosofia da ação”.84, tem caráter 

genuinamente estadunidense, refletindo características do próprio estilo de vida 

                                                 
83 O termo entrou em uso por ocasião do debate recente, resultante da recepção do neo-aristotelismo, 
acerca da s teorias éticas e políticas. Designa a retomada de intuições da filosofia prática aristotélica, 
recorrendo-se ao saber prático tal como Aristóteles o definiu em relação ao seu objeto. A reabilitação da 
filosofia prática se desenvolve sob a influência de textos como Verdade método (Gadamer) e Vita activa 
(Arendt), esses textos, cada um a seu modo, contribuíram para a redescoberta da concepção aristotélica de 
saber prático, desembocando na década de 70 passada com a discussão acerca da atualidade dos 
problemas da racionalidade prática e seu aspecto mais significativo é a reabilitação da inteligência prática 
(ou fronesis). Fora toda referência à Aristóteles é possível encontrar na história dos sistemas de saber a 
permanência constante de um saber chamado filosofia prática – ainda que não compareça tal divisão 
explícita - dividida em ética, economia e política , distinta da filosofia puramente teorética, metafísica por 
exemplo. Cf. VOLPI, Franco. Filosofia prática. In: Dicionário de ética e filosofia moral. Monique 
Canto-sperber (org). São Leopoldo: Unisinos, 2003, vol 1, p. 642-648. 
84 FEITOSA. Enoque. Direito e Humanismo nas Obras de Marx no período de 1839-1845. 
Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE, 2004, p. 154. 
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americano e desenvolveu-se a partir de alguns ensaios clássicos, de autoria de 

Charles Sanders Peirce, de William James, de John Dewey e de Oliver Wendell 

Holmes Jr., juiz da suprema corte norte-americana, precursor do realismo 

jurídico e representante do pragmatismo no ambiente forense. 

O pragmatismo é fundamentalmente uma teoria do conhecimento que 

visa a dar uma resposta à pergunta ”Como se dá o conhecimento?”. 85 

Podemos dizer que Cardozo inspirou-se numa pergunta semelhante, 

questionando como se dá o conhecimento jurídico nos tribunais - tomando 

conhecimento não no sentido de ciência, mas como aquisição do saber/ 

conhecimento/ experiência. 

 A segunda ressalva que preliminarmente trazemos é quanto ao termo 

ideologia, que é por si ambíguo. Este continua sendo discutido semanticamente 

nos parâmetros que delimitados nos primeiros capítulos, qual seja o marxismo 

pela via de Karl Mannheim. 

 Por fim, tendo o pragmatismo cardoziano como temática base para a 

discussão da ideologia na magistratura e sendo o pragmatismo uma corrente 

filosófica que rejeita as principais teses do materialismo histórico, inquieta-se à 

primeira vista a própria hipótese de conciliar estas duas correntes filosóficas, 

marxismo e pragmatismo. 86 

 A possibilidade de uma conciliação se justifica visto que não se 

pretende discorrer sobre as divergências epistemológicas entre estas, mas 

                                                 
85 SHOOK, John. Os pioneiros do pragmatismo americano.Rio de Janeiro: DPeA, 2002, p. 11. 
86 Cf. Discussão intitulada “Marxism`s attitude toward pragmatism”, onde Novack atenta para os méritos 
do pensamento de Dewey e sua compatibilidade com o marxismo e cita um estudo de W. Englis Walling  
em Tha larger aspecto f socialism em que toma muitas das idéias de sobre educação, filosofia e 
psicologia de Dewey e tenta demonstrar que Marx e Engels foram pragmáticos antes mesmo desta escola 
surgir nos EUA.Ver: NOVACK, George. Pragmatism versus marxism: an appraisal of John Dewey`s 
philosophy. New York: Pathfinder press,1975, p. 271 ss. 
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fundamentalmente partir a discussão justamente do ponto que têm em comum: 

são filosofias práticas, têm um núcleo semelhante de preocupação 

epistemológica ao perceberem a própria filosofia não como atividade 

contemplativa somente, mas caminhando da abstração para a realidade, logo 

para o solucionar de problemas da vida.  

 Sobre esta questão diz Novack que  

 
Most prominent among the later conciliators have been several 
professors of philosophy who pride themselves on being ‘undogmatic’ 
thinkers. This enabled them to assert that pragmatism and marxism 
are, if not identical, at least in harmony  with each other on most 
fundamental questions of philosophy. 87 
 
 

 O enfoque sobre a ideologia resta justificada pela forma como se 

veicula, isto é, pelos discursos práticos, pela comunicação (canal de 

transmissão de idéias, consciências reais ou falsas do real).  

 Mas por ainda assim haver um vasto campo para análise, focou-se a 

temática da ideologia na magistratura nas preocupações de Benjamim 

Cardozo, que discute o dia-dia de como são produzidas as decisões nos 

tribunais. 

 O que aparentemente pode parecer uma pretensão sem tamanho, são 

– nos limites da proposta que desenvolvemos -  abordagens plenamente 

conciliáveis. Mas para tanto um primeiro ponto é tratar destas correntes 

filosóficas com as quais se dialoga a construção de um debate sobre a 

ideologia, objetivo e razão deste terceiro capítulo. 

 

                                                 
87 “Os mais proeminentes entre os últimos conciliadores [[no sentido de conciliar estas duas correntes de 
pensamento, entendo] foram diversos professores de filosofia que se orgulhavam em ser pensadores não-
dogmáticos. Isto lhes permitiu afirmar que o pragmatismo e o marxismo são, se não idênticos, mas pelo 
menos têm harmonia um com o outro na maioria das fundamentais questões da filosofia”. Cf. NOVACK, 
op. cit., p. 272. 
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3.2. Marxismo e pragmatismo como filosofias práticas: Práxis e pragma 
 
 Dentre os significados historicamente atribuídos à Filosofia, temo-la 

como uso do saber pelo ser humano. Este conceito tem duas principais 

interpretações. Pela primeira ela é contemplativa, logo uma forma de vida que 

tem seu fim em si mesmo; pela segunda ela á “ativa e constitui o instrumento 

de modificação ou de correção do mundo natural ou humano”.88 

 É nesta segunda interpretação que se encontram as chamadas 

Filosofias Práticas.  

 Platão inaugura essa pretensão transformadora como preocupação 

filosófica em A República com a Alegoria da Caverna. No diálogo com Glauco é 

enfático esse compromisso educativo e político da filosofia platônica. 

 A passagem notória é o retorno à caverna, que metaforicamente alude 

à finalidade prática do saber, no mito o prisioneiro que se liberta e conhece a 

luz deve voltar à gruta: 

Deve, portanto, cada um por sua vez descer à habitação comum dos 
outros e habituar-se a observar as trevas. Com efeito, uma vez 
habituados, sereis mil vezes melhores do que os que lá estão e 
reconhecereis cada imagem o que ela é e o que representa, devido a 
terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E 
assim teremos uma cidade para nós e para vós que é uma realidade, e 
não um sonho. 89 
 

 Posteriormente só no Renascimento essa concepção ativa de Filosofia 

foi retomada. Em De nobilitate legum et medicinae, Coluccio Salutati adverte 

que a verdadeira sapiência não consiste na especulação pura, mas é sapiente 

                                                 
88 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, p. 449. 
89 PLATÃO. A República. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003, pp. 215-216. Nesse 
sentido Platão reforça ainda a essência da Filosofia Prática quando adverte para a função dos “habitantes 
mais bem dotados” ou os que tiveram uma “educação melhor e mais completa” [referindo-se ao filósofo], 
pois têm a capacidade de tomar parte em ambas as atividades [política e filosofia] e assim o dever social 
para com o bem estar da coletividade. Cf. Idem, p. 215.  
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quem havendo conhecido coisas celestes e divinas e fosse útil aos amigos, à 

família, aos parentes e à pátria. Ainda ironiza ao dizer que se tirar a prudência, 

não achará nem sapiente nem sapiência. 90 

 O início da Idade Moderna é marcada por uma certa consolidação 

desta concepção ativa da filosofia, pois de um entendimento restrito dos 

humanistas que só tomavam a Filosofia Moral como ativa, passou-se a um 

alargamento com Bacon, dado que para ele “também é ativa a Filosofia que 

tem por objeto a natureza, porque se destina a dominar a natureza”.91  

 Assim segue com os iluministas um desenvolvimento das idéias nesse 

sentido concatenado com suas finalidades práticas. Kant compartilhava desse 

entendimento, ao denominar filosofia diz que esta “refere tudo à sabedoria, 

mas pelo caminho da ciência” e alude à matemática, à física, ao próprio 

conhecimento empírico do homem como possuidores de um alto valor como 

meios para se alcançarem os fins da humanidade e conclui invocando o fim 

principal [do conhecimento], a felicidade universal. 92 

 Ratificando tal posicionamento na Crítica da Razão Prática ele retoma 

a menção à filosofia enquanto ciência como doutrina da sabedoria, remetendo 

aos antigos, e é aqui onde enaltece a explicação da mesma como doutrina do 

sumo bem.93 

 A conclusão é no sentido de que sob o nome de Filosofia temos 

O amor à ciência e, conseqüentemente, a todo o conhecimento 
especulativo da razão enquanto ela pode ser útil tanto para aquele 
conceito como para o princípio prático de determinação,  sem, no 

                                                 
90 ABBGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, p. 451. 
91 Idem., p. 451-452. 
92 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, pp. 
594-595. 
93 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Rodolfo Schaefer. São Paulo: Martin Claret, 2002, 
p. 118.  
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entanto, perder de vista o objetivo principal pelo qual somente pode 
ser chamada doutrina da sabedoria.94 
 

 Assim, o título de filósofo pertenceria realmente à pessoa que tem 

interesse indubitável pelo bem comum. 95 

 Com o romantismo há um retorno ao âmbito contemplativo, tanto no 

positivismo como no idealismo. Interessante notar que nem o positivismo com 

sua remissão à doutrina de Francis Bacon, do saber como possibilidade de 

domínio da natureza, mesmo assim apenas podemos perceber o caráter de 

transformação da sociedade no positivismo de cunho social, de A. Comte, por 

exemplo, diferente da postura do positivismo evolucionista. 

 É a partir do marxismo que entendemos um profundo interesse na 

consecução efetiva na realidade das abstrações teóricas, fica claro o fim 

prático que a filosofia deve ter. 

 O materialismo dialético, como a filosofia do comunismo, se propõe 

exatamente como teoria dialética da realidade. 

 Também se pondo contra a interpretação contemplativa da Filosofia se 

desenvolveu o pragmatismo. Sua principal característica é a de “se reivindicar 

como uma filosofia da ação”.96 Já com Charles Sanders Peirce, em Como 

tornar claras as nossas idéias de 1878, no artigo que inspira e inaugura o 

movimento, tem-se a máxima de que “a ação do pensamento é exercida pela 

irritação da dúvida, e que cessa quando se atinge a crença; de modo que a 

produção da crença é a única função do pensamento”.97 Aduz ainda: 

                                                 
94 Idem, p. 118. 
95  KANT, op. cit, p. 119. 
96 FEITOSA. Op. cit., p. 154. 
97 “The action of thought is excited by the irriation of doubt, and ceases when belief is attained; so that the 
production of belief is the sole function of thought”. PEIRCE, Charles Sanders. How to make our ideas 
clear. Disponível em <http://www.peirce.org/writings/p119.html>. Acesso em 17/5/05, p. 3 de 12 
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A função global do pensamento consiste em produzir hábitos de ação 
[...]. Então chegamos ao que é tangível e concebivelmente prático 
como sendo a raiz de qualquer distinção real do pensamento [...] e não 
há distinção de significado por mais fina que seja que não consista 
numa possível diferença da prática. 98  
 

 Assim, o significado de um conceito está nas suas conseqüências 

práticas, nas possibilidades de ação que ele define, do que podemos concluir 

que a clareza de uma idéia reside na sua utilidade. 

 Apesar de termos remontado historicamente os fundamentos de uma 

filosofia prática para agora propriamente localizarmos o marxismo e 

pragmatismo a partir deste viés em comum, não queremos dizer com isso que 

apenas estas duas correntes tiveram isoladamente esta inquietação 

epistemológica e social.  Apenas vislumbramos um maior grau de coesão de 

foco nestas em detrimento de pensadores, que apesar de toda contribuição 

dada, estavam relativamente isolados, se assim pudermos dizer, num momento 

histórico do desenvolvimento da filosofia. 

 O sinal mais evidente da aproximação entre pragmatismo e marxismo 

está nos verbetes: práxis e pragma.  

  Ambas as correntes filosóficas reivindicam termos gregos 

assemelhados por convergência semântica como centrais, isto é, definidores, 

para suas concepções de verdade, prática e objetividade. “Se vamos ao leito 

grego, lembramos que tanto práxis quanto pragma vêm de prasso”99,  vê-se 

contudo que no desenvolvimento destes epítetos, práxis tendeu a indicar a 

prática, ao passo que pragma indicaria a ação, o feito. Tal convergência 
                                                 
98 “The function of thought is to produce habits of action [...]. Thus, we come down to what is tangible 
and conceivably practical, as the root of every real distinction of thought [...] and there is no distinction of 
meaning so fine as to  consist in anything but a possible difference os practice”. PEIRCE, op. cit., p. 5 de 
12. 
99 GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Escola de Frankfurt e Pragmatismo – em espelhos. Disponível em 
<http://www.ghiraldelli.pro.br/Verbete.htm>. Acesso em 10/06/05. 
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semântica acabou por se adaptar bem às conotações usadas pelo marxismo e 

pelo pragmatismo, para respectivamente práxis e pragma.  

 Assim, a filosofia que deriva de pragma tem a experiência ocupando 

lugar central, como critério de validação da teoria. 100 O feito, a ação são 

concebidos não só como atos do homem sobre a natureza e outros homens, 

mas é ação de todos os elementos do cosmos sobre todos os elementos do 

cosmos. Daí ser a experiência “a relação dos elementos do cosmos entre si”.101 

 Na terminologia marxista, com práxis se designa o conjunto de 

relações de produção e trabalho que constituem a estrutura social, e a ação 

transformadora que a revolução, ou seja, a prática transformadora e reflexiva 

deve exercer sobre tais relações. Nesse ínterim, práxis seria ação com fim em 

si mesma enquanto atividade refletida que se diferenciaria da prática porquanto 

esta seria ação com vistas a criar objeto externo ao indivíduo. 102 

 

3.3. Antecedentes de Cardozo: Os pioneiros do pragmatismo americano  
 

Antes de discutir o pragmatismo no direito, é de bom alvitre discorrer 

sobre as bases desta corrente filosófica cujo eixo central é a ênfase na 

utilidade prática da filosofia. As considerações iniciais aqui abordadas cumprem 

o objetivo de mostrar em linhas gerais o aspecto em comum no pensamento de 

Peirce, James e Dewey no tocante às conseqüências práticas dos conceitos, 

para então localizarmos o juspragmatismo de Cardozo.  

                                                 
100 FEITOSA, op. cit.,2004, p. 154. 
101 Interessante notar que quando a experiência se dá com o homem, ela ganha camadas de re-
significação, as quais Dewey trabalhava como sendo a educação. Cf. GHIRALDELLI JÚNIOR, op. 
cit.[net].  
102 FEITOSA, op. cit., 2004, p. 154. 
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Com o artigo Como tornar claras nossas idéias, de 1878, Charles 

Sanders Peirce formulou o pragmatismo pelo qual não pretendia propriamente 

fazer filosofia, metafísica ou uma teoria da verdade, mas discutir como os 

conceitos são poucos claros, assim criticava como muitos termos usados pelo 

discurso filosófico são imprecisos. Dizia que nossas idéias se apresentam 

obscuras, herméticas ao entendimento, logo era preciso traduzi-las em fatos 

empíricos para que se tornassem claras. 103 

Só assim se poderia saber se elas são verdadeiras ou falsas, já que há 

idéias claras, mas falsas. Com isto vemos que o princípio do pragmatismo 

estabelece uma precisão lógica, não a verdade.104 

Dizia que deveria haver ligação entre pensamento e ação, conceber o 

que seja uma coisa equivaleria a conceber como funciona ou pra que se serve. 

Esta sua preocupação teórica o fez buscar um método para aproximar a 

filosofia do rigor dos procedimentos científicos, tal método foi o pragmatismo. A 

significação proposta pelo pragmatismo se liga intrinsecamente a uma 

contextualização da idéia com determinada situação prática. Nas palavras de 

Peirce o significado de uma idéia consiste nas suas conseqüências práticas, 

logo, saber o que um termo significa equivale a determinar isto.105  

Nesse âmbito critica a lógica e a ciência moderna ao dizer que 

necessitam de uma plataforma diferente. Diz que o espírito do cartesianismo 

falha porque não podemos com a dúvida completa, pois os preconceitos não 

                                                 
103 BROWNE, George. O pragmatismo de Charles Sanders Peirce: conceitos e distinções. In: Anuário do 
Curso de Pós-graduação em Direito. Nº13, Recife: UFPE, 2003, p. 237. 
104 Idem, p. 237. 
105 PEIRCE, Charles Sanders. Op. cit. [net].  
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podem ser banidos por uma máxima. 106 Neste ponto temos uma ligação por 

analogia com a discussão de Cardozo – adiante aprofundada – pois, não negar 

os preconceitos estaria para Peirce como o não negar das ideologias está para 

Cardozo.  

Enquanto Peirce tratava o conhecimento como um procedimento lógico-

instrumental, Willian James estava preocupado com o voluntarismo, isto é, com 

a finalidade dessas ações. Acreditava que todas as realidades influenciavam 

nossa prática e que essa influência é na verdade o significado que lhe damos. 

107 

James ratifica em suas conferências uma postura crítica ao propor a 

filosofia prática – o pragmatismo - como método de assentar disputas 

metafísicas que, de outro modo, estender-se-iam interminavelmente108, relata 

como é espantoso ver quantas destas não dão em nada no momento em que a 

submetemos ao simples teste de traçar uma conseqüência concreta. 109 Este é 

um dos pontos de concordância entre o pensamento de James e de Peirce. 110 

Esta idéia pode ser usada para também criticar o pensamento jurídico idealista 

que aparece na forma de ideologia. 

O idealismo está em crer e manter ilusões referenciais quanto ao direito 

quando constrói definições conteudistas como, por exemplo, definir direito em 

torno do ideal de justiça, encobrindo por outro lado que direito é expressão de 

                                                 
106 Complementa ainda nesse sentido que “não podemos duvidar em filosofia daquilo que não duvidamos 
em nossos corações”. Cf. PEIRCE, Charles Sanders. Algumas conseqüências das quatro incapacidades. 
In: Escritos coligidos. Col.  Os Pensadores, São Paulo: Abril cultural, 1980, p. 71.  
107 JAMES, Willian. Pragmatismo. In: Escritos coligidos. Col.  Os Pensadores, São Paulo: Abril cultural, 
1974, p. 11.  
108 Idem, p. 10. 
109 JAMES, Willian. O que significa o pragmatismo – segunda conferência. In: Pragmatismo. São Paulo: 
Martin Claret, 2005, p. 46. 
110 BROWNE, George. Willian James e outra vertente do pragmatismo: o psicologismo fenomenológico. 
In: Anuário dos Curso de Pós-graduação em Direito. Nº 13, Recife:UFPE, 2003, p. 212. 
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força para manutenção de uma situação ou simplesmente é além de controle-

disciplina, também poder-dominação. 111 

Cardozo, ao expor como o juiz deve proceder diz que ele: 

Deve pôr na balança todos os seus ingredientes: sua filosofia, sua 
lógica, suas analogias, sua história, seus costumes, seu senso de 
direito e tudo o mais; e, ajuntando um pouco aqui e tirando um 
pouco ali, o mais sabiamente que puder, determinará o peso que 
há de equilibrar a balança. 112 
 
 

Esta defesa por uma atuação/criação e interferência na decisão não 

pode ser vista de outra forma que não como uma postura realista – logo, 

oposta àquela idealista - quanto ao direito. É realista porque, antes de tudo, 

declara a existência de elementos subconscientes, nas palavras de Cardozo, 

ou ideologias como preferimos. 

Por fim, Dewey113 também vê esse caráter instrumental dos conceitos, 

numa passagem diz que quando o “conceito” de uma máquina, seu significado 

ou essência gera dedutivamente planos para uma nova máquina, sua 

“essência é frutífera porque foi primeiramente planejada para um propósito”, o 

sucesso ou não nas conseqüências desejadas só significa que ela tem um 

curso e conseqüências próprios. 114  

 

 

                                                 
111 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 315. 
112 CARDOZO, op. cit., 149. 
113 O que queremos, contudo, ressaltar em Dewey, é o início de uma reflexão pragmática sobre o direito. 
My Philosophy of Law, publicada em 1941, é um sumário de suas opiniões sobre o direito. Se causa 
estranhamento ele, um educador, nutrindo interesse pela psicologia assim como James, e ainda 
discorrendo sobre o direito, resta explicado quando vemos lendo sua biografia vemos cuuriosidades sobre 
sua inteligência extraordinária , como o fato de escrever prodigiosamente, cerca de cinco mil palavras por 
dia, mas que não revisava e se não gostasse do resultado desistia de tudo pra recomeçar do zero. Muito de 
seus escritos foram perdidos assim. Cf. MORRIS, Clarence (org.). Os grandes filósofos do direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 504. 
114 DEWEY, John. Experiência e natureza. In: Escritos coligidos. Col.  Os Pensadores, São Paulo: Abril 
cultural, 1974, p. 208. 
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3.4. O pragmatismo jurídico de Benjamin Cardozo: o elemento 
subconsciente na decisão judicial 
 
 

Cardozo, assim como Oliver Holmes e Roscoe Pound, desenvolvem o 

pragmatismo por um viés jurídico. Uma postura pragmática, além de ser sua 

preocupação acadêmica, marcou seu trabalho, pois o encarava não como 

teórico ou amante da perfeição, mas como homem prático. 115  

 Oliver Holmes116 além de ter tido seu trabalho na Suprema Corte 

continuidade pelas mãos de Cardozo, este também deu prosseguimento ao 

pensamento daquele no âmbito das preocupações. Com isso nos referimos às 

discussões teóricas sobre o direito chamando atenção para uma perspectiva 

realista sobre o jurídico quando atentam para que os juristas percebam a 

“necessidade de se alhearem dos tradicionais exercícios conceituais e de se 

meterem dentro das exigências e realidades da vida” 117. E já em Holmes tem-

se uma discussão sobre ideologia na magistratura, mesmo que ele não a 

expressasse nesses termos exatos, quando diz que 

A vida do direito não tem sido lógica mas sim experiência. As 
necessidades sentidas na época, a moral e as teorias políticas 
predominantes, as intenções da política pública confessadas ou 
inconscientes, e até os preconceitos que os juízes compartilham com 
os seus concidadãos têm tido muito mais influência do que o 
silogismo ao determinar as regras pelas quais os homens devem ser 
governados. 118 
 
 

A lição de Holmes, de que o direito é, sobretudo, experiência e não 

lógica pura, de certa forma, guardam a essência do método sociológico – 

                                                 
115 CARDOZO, Benjamin. A natureza do processo judicial e A evolução do direito. Trad. Leda 
Boechat.3.ed. Porto Alegre: AJURIS, 1978, p. 39. 
116 O juiz Cardozo substituiu Holmes - seu ídolo judicial - na Corte Suprema dos Estados Unidos em 
1932. Cf. MORRIS, Clarence (org.). Os grandes filósofos do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. 523. 
117 LATORRE, Angel. Introdução ao Direito. Coimbra: Livraria Almedina, 1978, p. 189. 
118 Idem,  pp. 189-190. 
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também conhecido como a Escola Sociológica do Direito de Benjamin Cardozo 

e Roscoe Pound. O pensamento compartilhado aí era no sentido de que o 

elemento político-social deve interferir na interpretação da lei, com vistas à 

satisfação do interesse público e dos superiores interesses da coletividade.  

Aqui já se entende uma postura crente quanto aos fatores externos 

interferindo no processo de julgamento, pois defendem claramente que em 

nome de alguns interesses – o público – o elemento político-social resta como 

a evidência de uma inexistente neutralidade. 

Cardozo vai mais além na discussão de aspectos externos que 

interferem na decisão judicial. Nas conferências ele expõe o direito como um 

fenômeno social, intimamente relacionado a todos os outros aspectos da vida 

humana, não podendo o juiz, por conseguinte, ficar alheio às contribuições das 

outras ciências sociais.  

A Natureza do Processo Judicial é sem dúvida o seu mais importante 

livro, aqui o autor liga a teoria jurídica à prática dos tribunais, deixando claro 

que o juiz é um criador de direito, logo, capaz de dirigi-lo no sentido da maior 

utilidade social.119  

A obra é o resultado das transcrições de quatro conferências proferidas 

na universidade de Yale, a pedido dos editores do Yale Law Journal, em 1920 

e publicadas em 1921. Por ocasião do convite, a resposta de Cardozo foi a de 

não tinha nenhuma mensagem pra transmitir aos estudantes de Direito, então 

lhe pediram que contasse aos alunos como decidia causas, ao que consentiu. 

As palestras eram realizadas num auditório de 500 lugares que ao final do ciclo 

não comportava todos os expectadores.  

                                                 
119MORRIS, op. cit., p. 17.  
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Assim, discursando sobre como o juiz decidia, ele mostra a figura do 

magistrado como agente ativo, criador do direito, que interpreta a consciência 

social e lhe dá efeito jurídico, e que é exatamente nesta tarefa que auxilia a 

formação e modificação própria consciência que interpreta. Descoberta e 

criação reagem uma sobre a outra, e é por isso que a sua práxis jurisdicional 

deve ser informada pelos métodos da filosofia, da história, da sociologia, temas 

respectivamente das três primeiras conferências.  

O pragmatismo é fundamentalmente uma teoria do conhecimento que 

visa a dar uma resposta à pergunta ”Como se dá o conhecimento?”.120 

Podemos dizer que Cardozo inspirou-se numa pergunta semelhante, 

questionando como se dá o conhecimento jurídico nos tribunais - tomando 

conhecimento não no sentido de ciência, mas como aquisição do saber/ 

conhecimento/ experiência.  

Sob o título “O método da Filosofia”, a primeira conferência inicia-se com 

uma série de indagações sobre que faz o juiz quando decide uma causa, a que 

fontes de informação recorre como guia, em que proporção permite que estas 

influenciem no resultado, em que proporção deveriam contribuir. Daí diz que o 

dia-dia nos tribunais é como preparar um estranho composto onde todos estes 

ingredientes entram em proporções variáveis e que não lhe cabe dizer se o juiz 

deveria ou não prepará-lo, o fato é que diante de todos está o preparo, assim 

toma a construção do direito pelo juiz como uma realidade da vida, ou melhor, 

é fato essa construção do direito com todas suas “infusões”. 

Mas o fundamental é que em tal “infusão” entra alguns princípios, 

mesmo que indeclarados, inarticulados e subconscientes. É por aqui que 

                                                 
120 SHOOK, op. cit., p. 11. 
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também ideologias são transmitidas, assim não nega que o processo de 

decisão é ideológico, e distinguir entre o consciente e subconsciente é tarefa 

difícil, pois “não poucas vezes eles flutuam perto da superfície”.121 

Retomando a delimitação que tomamos para o conceito de ideologia 

como consciência invertida, opiniões, conjunto de crenças e visões de mundo, 

e neste sentido, Cardozo cita e comenta James Harvey quando diz que “as 

nossas crenças e opiniões, assim como os nossos padrões de procedimento, 

vêm-nos insensivelmente como produto de nossa convivência com outros 

homens”. 122  

 O sucesso das conferências de 1920 o fez voltar à Universidade de Yale 

para uma continuação das conferências, agora trabalhando a temática de como 

o juiz devia decidir, resultando n’ A Evolução do Direito, publicado em 1924.  

 A temática agora era como o juiz deveria decidir, mas se dá uma perfeita 

continuação, na verdade, do livro anterior, pois é observando o direito como 

fenômeno social e vislumbrando o direito não como um saber isolado, mas 

percebendo sua pluralidade além da expressão normativa e ainda a ajuda das 

outras ciências. Com tal postura a reforça-se o que dissera no Método filosófico 

(primeira conferência), que a common law é hipótese de trabalho e não 

verdades finais, e invoca o exemplo de Heráclito para falar da fluidez e criticar 

o abuso da lógica. 123 

 Sua crítica a um certo idealismo na visão dos juristas frente ao direito - 

independente da discussão sobre se esta idealização na concepção e na 

                                                 
121 CARDOZO, op. cit., p. 52. 
122 CARDOZO, op. cit., p. 156. 
123 CARDOZO, op. cit., pp. 59, 69 e 74. Em outras palavras, e repetindo Benjamin Cardozo, em sua 
evocação a Roscoe Pound, “o direito deve ser estável mas não pode permanecer estático, o jurista, como o 
viajante, deve estar pronto para o amanhã." Disponível em 
<http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/arbitragem.html>. Acesso em 2-9-05 
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prática jurídicas é inconsciente ou não – se expressa enfática e repetidamente 

na sua obra quando, por exemplo, diz que “o modo de raciocinar admite ser o 

direito, necessariamente, um código lógico, enquanto o jurista deve saber que 

o direito, de modo algum, nem sempre é lógico”.124 

 Na quarta conferência onde é discutida propriamente a temática da 

ideologia na magistratura, seu pensamento aparenta um tanto cético em 

relação à consciência dos próprios magistrados sobre essas ilusões criadas, 

pois diz:  

Já falei das forças que os juízes confessadamente se valem para dar 
forma e conteúdo a seus julgamentos. Raramente são de todo 
conscientes. Jazem, contudo, tão perto da superfície, que a sua 
existência e influência não são de ordem a poderem ser 
desconhecidas. 125 

 

As conferências de Cardozo, enfim, seu pensamento, apontava que o 

direito não podia ser visto, pelo juiz, sob a ótica puramente positivista, já que as 

questões sociais não interessam somente ao sociólogo, mas também ao jurista 

e ao juiz, cumprindo a este, ademais, não se contentar apenas com a justiça 

formal.  

Mas o ponto principal sobre o qual se assenta este capítulo é a 

discussão trazida por Cardozo acerca do elemento subconsciente no processo 

judicial.   

Com base em Cardozo, ratifica-se nossa tese de que há a presença de 

ideologia na magistratura. De conseqüência, tais núcleos ideológicos tanto são 

heranças do contexto histórico-cultural prévio e concomitante ao recrutamento 

do futuro magistrado, bem como, é resultado de uma visão de mundo 

                                                 
124 CARDOZO, op. cit., p. 65. 
125 Idem, p. 152. 
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compartilhada pela categoria quanto à manutenção dos interesses da classe 

economicamente dominante, da qual inegavelmente fazem parte e defendem. 

O direito por ser, além de uma forma de controle social, um produto da 

práxis, tem (o direito) todo o seu processo de produção e produtos daí 

resultantes - as normas - plenamente informado não só por valores mas 

também por crenças, preconceitos, ideais, interesses, legítimos ou não, 

portanto, por ideologia! 

O cerne que se coloca numa reflexão acerca do direito é: 

a) Tal constatação torna o direito um saber tosco, unilateral e limitado? 

Em nosso ver, não. E assim entendemos na medida em que consideramos 

uma impossibilidade - teórica e prática - a existência de saberes "neutros"; 

b) por outro lado, o fato de ser movido por interesses impede o operador 

de, ao ter consciência dessas interferências, procurar agir no sentido de, 

minimamente, relativizá-las? Também aqui respondemos pela negativa. E é 

exatamente isto que confere ao operador de direito não-ingênuo - em outros 

termos, realista - e não-movido pelas chamadas ilusões referenciais dos 

juristas aquilo que na linguagem hegeliana chamar-se-ia de "consciência de si", 

ou seja, o agir com consciência de sua - talvez fracassada - tentativa de busca, 

se não da imparcialidade, mas, ao menos, de um mínimo de isenção ou, num 

campo oposto, assumir seus julgamentos com absoluta clareza da 

impossibilidade de tal tentativa. 

 Enfim, não é negar suas ideologias sob o manto de um dogma 

indiscutível de uma neutralidade axiológica, mas compreender suas existências 

e incessantemente tentar não deixá-las influir. 
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É compreendendo o complexo de ideologias político-econômicas e 

jurídicas que estão presentes no quadro de referências axiológicas do nosso 

juiz que podemos passar a discutir problemas outros que maculam de 

conservadorismos e dogmatismos institutos jurídicos, bem como o poder 

judiciário como um todo.  

Por fim, tendo Marx articulado originalmente a idéia de uma construção 

teórica distorcida, i.e., ligada a uma condição histórica ensejadora de distorção, 

tem-se desde logo a vinculação da ideologia à alienação126. Sobre esta 

constatação é que se propõe nossa crítica, lutar contra a alienação, como na 

proposta político-pedagógica de Gramsci127, para enfrentar assim as 

ideologias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 KONDER, Leandro. A questão da ideologia. São Paulo: Cia das Letras, 2002, p. 31. 
127 Idem, p. 110. 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Sumário: 4.1. Justificativa; 4.2. Acerca da neutralidade científica: breve 
observação; 4.3. Do roteiro da entrevista; 4.4. Do universo da pesquisa; 4.5. 
AJD como expressão de ideologia na magistratura. 
 

4.1. Justificativa 
 

 A discussão sobre ideologia e direito ou mais especificamente a 

ideologia na magistratura poderia ser fruto de uma pesquisa puramente 

bibliográfica. Não haveria impedimentos para tal. Os capítulos da primeira parte 

deste trabalho sugerem exatamente a riqueza desta temática e como há 

matéria para possíveis desdobramentos teóricos do tema. 

 Contudo – e não desmerecendo as pesquisas bibliográficas – este tema 

em especial parece exigir esse viés empírico.  

 Se lançamos a problemática da existência de ideologia na magistratura, 

fato esse averiguado com a existência de um movimento de luta dentro poder 

judiciário, a Associação Juízes para a Democracia, seria no mínimo imprecisa 

ou incompleta uma conclusão que não se apoiasse em dados coletados em 

campo sobre a própria existência, história, forma de organização e como estes 

juízes-membros vêem o movimento. 

 Por outro lado não significa dizer que fazer pesquisa de campo dá ao 

tema um status de precisão e completude, apenas enriquece a fundamentação 

dos argumentos, e só isto já se presta como um porquê.  
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4.2. Acerca da neutralidade científica: Breve observação 
 

 A entrevista, assim como qualquer outro instrumento de coleta de dados, 

está submetido aos parâmetros do método científico, um dos quais é a busca 

da objetividade.  

 Tal busca não significa crermos que a ciência tenha sido historicamente 

neutra, nem tão pouco que por isso ela não deva ser intentada. 

 A descrença numa neutralidade científica absoluta tem sede 

parcialmente no próprio objeto teórico que esta dissertação discute, isto é, a 

ideologia na magistratura. Da mesma forma que há ideologia no direito, na 

magistratura, há também na ciência.128 O processo de fazer ciência sofre 

interferências de valores, visões de mundo, enfim, ideologias. 

 A crença numa neutralidade axiológica absoluta é um equívoco, pois o 

pesquisador não se afasta dos seus valores, estes fazem parte de sua 

natureza, daí que a neutralidade só existiria perfeitamente se o homem e seu 

cérebro fossem separados. Então, entendendo essa indivisibilidade, o que se 

deve buscar na pesquisa é um grau mínimo de contaminação ideológica no seu 

ínterim. Contudo, o “antes” e o “depois”, respectivamente a escolha do tema e 

o uso dos resultados obtidos, são plenamente passíveis de condicionamento 

político-ideológico.  

 Tais questões acerca da objetividade científica são pertinentes para que 

se compreenda que nosso objeto de pesquisa científica por si só já comportaria 

uma gama de discussões teóricas e que ao optarmos por um recorte nestas 

com vistas a aprofundar apenas algumas questões por meio de estudo 

                                                 
128 SOUTO, Cláudio. O que é pensar sociologicamente. São Paulo: EPU, 1987, p.11; MÉSZÁROS, 
István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 245. 
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empírico, não ficamos nem mais próximos nem mais distantes de uma 

objetividade. 

 Entendemos que, da mesma forma que no viés teórico o cuidado e a 

busca da objetividade permanecem como um ideal a ser perseguido 

constantemente.  

 Por fim, nessa breve consideração o que se frisou foi, no tocante ao 

papel do observador, nosso zelo para não cometer o erro que se critica, isto é, 

fazer um discurso ideológico.  

Tal ressalva sobre a relação entre Ciência e ideologia, um dos 

problemas sociológicos fundamentais129, é no sentido da compreensão de que 

o homem, o juiz, assim como o pesquisador ou o observador, não podem se 

dissociar de suas filosofias, visões de mundo, no momento de tomar uma 

decisão, prolatar uma sentença130, fazer uma investigação científica. Mas 

apesar delas o cientista, especificamente, não pode é deixar que a 

contaminação ideológica atinja níveis significativos.131 

Antes de se pretender uma pureza metodológica, interessante atentar 

que ao se aprender a ser cientista, aprende-se a ser cuidadoso para não deixar 

nossas preferências e desejos distorcerem-se e, por isso invalidarem a 

aplicação do critérios de validação das explicações científicas. Contudo, a 

                                                 
129 SOUTO, op. cit.,1987, passim. 
130 Existe uma falta de critérios para se estabelecer o conteúdo da decisão judicial a ser tomada correlata à 
insuficiência dos textos legais como fonte única ao raciocínio jurídico que é atestada pela própria não 
limitação das decisões aos preceitos normativos prescritos pelo Estado, é aí que entra a interferência da 
visão de mundo do agente jurídico no processo decisório. Cf. STAMFORD, Artur. Decisão judicial: 
dogmatismo e empirismo. Curitiba: Juruá, 2000, p. 142. 
131 SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: SAFE, 
1992, p. 58. No mesmo sentido da acuidade com uma postura ideologicamente contaminada e rejeitando 
qualquer outra perspectiva de visão de mundo complementa Berger que deve o cientista-observador se 
esforçar para incorporar uma “consciência sociológica”, isto é, ter uma predisposição para a percepção de 
outros mundos. Cf. BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 24. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002, p. 57 
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ciência como um domínio cognitivo existe e se desenvolve sempre 

expressando interesses, desejos, ambições, aspirações e fantasias dos 

cientistas, apesar de suas alegações de objetividade e independência 

emocional.132  

Da mesma forma que o debate nas ciências já não deixa dúvidas sobre 

a impossibilidade de uma neutralidade ideológica do observador133, quando 

escolhe o tema, por exemplo, mas serviu também para esclarecer, por outro 

lado, que essas ideologias não podem interferir no processo de obtenção de 

dados ou na indução para as hipóteses iniciais.  

Assim, como proposta pedagógica para enriquecimento do debate 

jurídico é que se apresenta tal pesquisa, pois “o que se pretende do magistrado 

é tão só que, estando disponível um conhecimento científico, ele não aplique, 

em vez deste, um conhecimento ideológico, na resolução dos casos judiciários. 

Fora daí, o juiz haverá de ser necessariamente ideológico em sua práxis”.134 

A opção feita nesta pesquisa por um roteiro na forma de questões teve 

por fim maior a busca dessa objetividade. 

 

4.3. Do roteiro da entrevista 
 

                                                 
132 MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2001, 
p. 146. 
133 Tal neutralidade axiológica não quer dizer que o pesquisador seja politicamente neutro, sem um ponto 
de vista a defender desde o início do trabalho, mas apenas significa que “no momento de colher na 
realidade os elementos para sustentar seus argumentos, ele deverá adotar uma postura metodológica 
neutra” que é a condição para um trabalho que se pretenda científica do contrário seria “um mero discurso 
ideológico”. Cf. OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência o comissário e outros ensaios de Sociologia 
Jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, pp. 140-141. 
134 SOUTO, op. cit., p. 58. 
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 Classicamente os componentes da técnica da entrevista são: (a) o 

entrevistador; (b) o entrevistado; (c) a situação135 da entrevista, que variou para 

a maior comodidade do entrevistado, sendo na sede da AMEPE, nas Varas dos 

respectivos juízes-entrevistados, na ESMAPE e no TJPE; (d) o instrumento de 

captação dos dados ou roteiro da entrevista. 136 

 A problematização deste último elemento é necessária para justificar o 

esboço geral feito na forma de perguntas. 

 Foi na tentativa de captar o fato com o mínimo de contaminações que 

preferimos desenvolver um roteiro na forma de questões a elencar tópicos para 

serem transformados em perguntas na situação da entrevista. 

 Pode-se criticar a pré-formulação de questões como roteiro por se 

utilizar metodologicamente de um raciocínio indutivo, para além disso, porém, 

uma certa padronização tem a inegável vantagem de possibilitar uma 

comparação sob um parâmetro comum das respostas, logo, facilitando a 

análise dos resultados. Há de se levar em conta que esta pesquisa não tinha 

um universo de apenas um ou dois juízes, no que uma entrevista não 

estruturada seria ideal. Quando se optou por entrevista, considerando que 

havia uma relativa amostra a ser entrevistada, um mínimo de estruturação era 

requisito indispensável para uma posterior análise.  

                                                 
135Mesmo sendo uma questão menor, não podemos deixar de expor, como entendemos, uma certa 
incompletude no dizer “situação da entrevista” como a Metodologia da pesquisa se refere. O termo aludi a 
uma situação fática como o momento onde fora realizada a entrevista, mas como não entender também os 
condicionantes para sua realização tais quais a problemática ou objetivos da pesquisa que gerarão o 
processo de interação que é a entrevista, ou pensar nos fatores externos como a questão tempo disponível 
(às vezes entre uma audiência e um despacho, logo com uma relativa pressa a entrevista se dava). Assim 
ao se falar situação da entrevista se entenderia tanto ocasionalmente o local onde se deu, exemplo: o 
fórum, como o que a proporcionou e como a situação se deu, visto que o elemento tempo, por exemplo, 
era critério fundamental para que se pudesse sequer agendar a entrevista. 
136 Ver estes elementos em: HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 
9.ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p.86. 
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 Quando os manuais de métodos e técnicas de pesquisa tratam deste 

instrumento reforçam seu caráter sistemático137, além do que o roteiro da 

entrevista, independente da forma, é - e tem de sê-lo – uma maneira de 

delimitação da problemática. 

 Óbvio que o objetivo primeiro de quem faz entrevista é obter 

informações do entrevistado sobre determinado assunto ou problema. Na 

problemática desta pesquisa as informações perqueridas estavam em torno de 

conhecer como os juízes-membros viam a AJD, suas motivações para 

participarem da associação e como pensam a ideologia e sua existência na 

magistratura. 

Com esta problemática a técnica da entrevista na forma padronizada ou 

estruturada melhor atendia a tal fim.138 Esta forma estruturada é a que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. 

 O motivo da padronização é obter respostas às mesmas perguntas para 

que ao fim da coleta os dados possam ser comparados e que “as diferenças 

devam refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 

perguntas”. 139 

 Assim as perguntas foram abertas e idênticas nos roteiros todos com 

exceção das duas primeiras entrevistas realizadas com os juízes sócio-

fundadores da AJD / PE. Nestas constam duas questões extras relacionadas 

                                                 
137 “Entrevista é uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica [...]” [grifo nosso]. Cf. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2002, p. 92. 
138 Com a opção pela forma não estruturada se teria a liberdade de se formular outras questões que se 
sentissem pertinentes no decorrer da entrevista, porém dificultaria a formatação dos resultados como se 
fez. 
139 LODI, João Bosco. A entrevista: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1974, p. 16. 
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ao histórico da associação e, por isso, mais específicas a estes dentre o 

universo dos entrevistados. 

 

4.4. Do universo da pesquisa 
 

 O universo ou população é o conjunto de seres que têm características 

relevantes, e de certa forma também semelhantes, para serem eleitos como 

objetos de análise numa pesquisa empírica. Cada um destes seres é 

denominado elemento.140 

 O que diferencia o universo da amostra é a especificidade desta em 

relação ao universo, pois seria apenas um certo número de elementos. 

Utilizam-se estudos por amostras quando é impossível obter informação de 

todos os indivíduos ou elementos que formam parte de um grupo que se deseja 

pesquisar. A dificuldade pode ser desde o fato de o universo ser demasiado 

grande, ou porque envolve muitos custos trabalhar com todos os elementos, ou 

até por uma necessidade temporal. 

 Esta pesquisa ora apresentada não precisou se valer de amostra 

por ser pequeno o universo. A AJD em Pernambuco conta atualmente apenas 

com 11 membros.141 Tal reduzido número facilitou no sentido de se poder 

dispensar a amostragem e projetar todo o universo para ser entrevistado. 

Entretanto, para os efeitos desta pesquisa empírica, o universo considerado 

será de 10 elementos, pois entre um dos juízes-membros da AJD e a 

                                                 
140 RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3.ed.rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 1999, p. 159. 
141 Quando foi formado o núcleo da AJD – PE o número de integrantes associados era 12. (Cf. AJD na 
mídia. Reportagem do Jornal do Comércio. Coluna Repórter JC. 18/04/2003), antes da pesquisa um juiz 
se desvinculou, por isso nosso universo tinha 11 elementos (Cf. Apêndice, entrevista n.2, questão 5).  
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pesquisadora há parentesco sentimental-familiar o que, em tese, prejudicaria a 

neutralidade das respostas dadas. Tal impedimento por suspeição exclui o 

elemento do universo, que assim sendo não foi entrevistado. 

 Contudo, esta totalidade não pôde ser de fato entrevistada. O empecilho 

encontrado foi na esfera da disponibilidade. Por disponibilidade, no presente 

texto, entenda-se a pré-disposição para responder a entrevista. 

Estavam indisponíveis ao nosso acesso os juízes membros da AJD que:  

(a) estava de licença remunerada fazendo doutorado em outro Estado;  

(b) é aposentado;  

(c) estava de férias no período da coleta de dados;  

(d) não pôde ser entrevistado. 

 No total estes casos citados totalizaram 4 elementos (cada motivo 

representou uma entrevista não feita). Sendo os três primeiros classificados 

como impedimentos concretos ou objetivos.  

Sobre a indisponibilidade para entrevista, citado na última opção, alínea 

“d”, em que não se pode propriamente identificar sua(s) razão(ões), relata-se 

como hipóteses possíveis: o desinteresse/ indiferença quanto à importância da 

pesquisa, visto ser trabalho acadêmico ou a falta de tempo, mas que também 

poderia esta ser a desculpa para outros motivos. Ainda sobre esta entrevista 

não concretizada, houve reiteradas tentativas entre confirmações de encontros 

seguidas de desmarcações. 

 A representação gráfica do universo e a tabulação da disponibilidade 

destes elementos para a entrevista podem ser assim apresentadas: 
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DISPONIBILIDADE PARA ENTREVISTA 

 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência  

percentual 

DISPONÍVEIS (entrevistados) 6 60% 

INDISPONÍVEL (licença) 1 10% 

INDISPONÍVEL (aposentado) 1 10% 

INDISPONÍVEL (férias) 1 10% 

INDISPONÍVEL (não pôde/ quis) 1 10% 

 
 

Por fim, a pesquisa se desenvolveu por corte transversal, ou seja, num 

dado momento específico, visto que não haveria tempo suficiente para re-

entrevistá-los, nem seria relevante para a pesquisa esta modalidade de 

confirmação das respostas. 

 

4.5. AJD como expressão de ideologia na magistratura  
 
  
 O problema de ter uma hipótese para início de pesquisa, além e claro de 

ser requisito metodológico, talvez até inconsciente tenha um viés indutor de 
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pensamento. Até que ponto a hipótese criada não encobre a visão de outros 

aspectos da problemática?  

Apesar de esta dúvida ter atormentado a feitura do projeto que originou 

esta dissertação, uma hipótese foi construída, até porque ela se esconde e se 

mostra nos próprios objetivos de qualquer projeto de pesquisa. 

Eis que a hipótese, como forma de expressão da dúvida que estimulou o 

trabalho foi a idéia de que há ideologia na magistratura, fato que foi investigado 

através da AJD. 

Os problemas decorrentes desta percepção inicial, porque ainda 

infundada, a não ser em “achismo” do senso comum, organizam-se em duas 

categorias: teóricos e metodológico. No campo teórico estava a necessidade 

de delimitar a própria noção de ideologia sobre a qual se aprofundaria o estudo 

e teste da hipótese. Para entender a organização da AJD, fundamentou-se a 

delimitação do significado de ideologia nos termos de Karl Mannheim, eis que a 

questão conclusiva é: AJD como movimento ideológico ou utópico nos termos 

de Karl Mannheim? 

Na dimensão metodológica (ou que também se pode entender como o 

âmbito de construção e desdobramento prático daquela hipótese) temos as 

hipóteses específicas, exatamente fazendo alusão aos objetivos específicos, 

nos quais se concretizam para consecução do estudo.  

Estas seriam:  

(a) que a ideologia na magistratura tem sede numa concepção idealista 

do direito por parte dos juristas;  

(b) a existência de uma ideologia específica da categoria juízes que não 

se confunde, ou melhor, que está além da clássica distinção de ideologia de 
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classes. É neste sentido que se pode pensar o termo sub-ideologia142 de 

classe, assim queremos designar seu âmbito, pois tomamos por tese que a 

questão da ideologia é expressão também da categoria, que no nosso estudo é 

a de juízes, logo uma categoria inserida dentro da classe economicamente 

dominante; 

(c) que a AJD como movimento dentro da magistratura, por via de 

exceção, prova que há ideologia.  

É por via de exceção porque a pesquisa não foi feita com uma amostra 

da magistratura pernambucana, ou seja, nosso propósito não era trabalhar com 

a ideologia da magistratura como um todo, entrevistando uma parte do total 

dos juízes pernambucanos, logo não trazemos aqui conclusões sobre como é 

um perfil ideológico do magistrado pernambucano. O que era pretendido, e foi 

realizado, era sim enfrentar a discussão daquela hipótese de uma sub-

ideologia, delimitando seu estudo a partir de um objeto empírico específico, a 

AJD. Entrevistando os juízes-membros desta associação é que investigamos 

acerca da existência de ideologia dentro da magistratura.  

Justificamos assim porque não foi fundamental, para os fins desta 

dissertação, se a AJD é representativa de um perfil geral da magistratura local 

(até porque não o é, como se vê até numericamente pelo total de seus 

membros). Daí que, como não se pôde trabalhar com o todo – juízes de PE – 

provamos a regra por via de exceção, dado que se há um grupo que dentro da 

categoria tem uma postura de enfrentamento quanto a algumas questões, esse 

embate só prova que há uma posição outra contra a qual se insurgem. 
                                                 
142 O prefixo sub, do latim, indica posição inferior, menor, movimento de baixo para cima. Como 
exemplo temos subafluente que é um afluente de um já afluente ou subaéreo que está por baixo da 
camada inferior da atmosfera. Compartilhando este sentido e por processo de formação de palavras por 
justaposição chegamos à sub-ideologia. 
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Uma análise crítica deste tipo de enfrentamento num campo das idéias 

(dentro de uma mesma categoria profissional) é a base para o entendimento da 

AJD como a utopia ou ideologia na concepção de Mannheim. Questão esta que 

norteou o estudo feito e se apresenta na parte final em algumas considerações. 

Por sua vez novamente o campo teórico é chamado para responder 

termos como o idealismo no direito ou o pensamento de Karl Mannheim. Estas 

delimitações de sentido, para uma perfeita compreensão da discussão dos 

dados e afirmação da tese nas conclusões, foram os objetos dos capítulos 

iniciais.   
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CAPÍTULO 5 

HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA DEMOCRACIA 

 

Sumário:  
 
5.1. As origens mais remotas nos movimentos de juristas no exterior; 5.1.1. 
Magistratura democrática na Itália; 5.1.2. Jueces para la democracia na 
Espanha; 5.2. A Operação Mãos-limpas na Itália; 5.3. Outros movimentos de 
juristas; 5.4. A proposta da magistratura democrática no Brasil: A AJD; 5.5. A 
estrutura orgânica da AJD; 5.6. O trabalho da AJD em Pernambuco: ciclo 
debates.  
 
 
 
5.1. As origens mais remotas nos movimentos de juristas no exterior 
 
 
 
 É na história italiana que encontramos alguns dos germens principais 

que estimularam várias propostas de lutas para a construção de uma nova 

sociedade, no âmbito da discussão das origens da atividade engajada dos 

juristas. 

 A experiência traumática do facismo desencadeou mobilizações em 

defesa da sociedade, digo, contra o regime, em vários setores, repercutindo 

assim, também, na categoria dos juristas. 

 A AJD (Brasil) é herdeira da Magistratura Democrática italiana que por 

sua vez compartilhou da proposta combativa da frente única de que tratava 

Dimitrov. 

 Mesmo falando para uma classe específica de trabalhadores e 

oprimidos pelo sistema capitalista, um aspecto é de se ressaltar no tocante ao 

ponto que se apresenta em comum com a luta dos juristas italianos: impor-se 

contra o regime fascista. 
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 Ainda que havendo um lapso temporal entre o fascismo, o engajamento 

dos juristas na frente única e a formação da magistratura democrática italiana, 

em outras palavras, mesmo não havendo entre eles uma ligação direta, 

entendemos fundamental ser analisado estes fenômenos para se entender os 

condicionantes históricos e contexto da sociedade italiana que proporcionaram 

a organização da magistratura democrática.  

Este movimento italiano vai inspirar movimentos em outros países, 

dentre os quais o Brasil onde passa a se chamar Associação Juízes para a 

Democracia.  

 Na linha histórica que traçamos de estudo para entender possíveis 

influências do movimento – frise-se que não são condicionantes diretas da AJD 

– temos num primeiro momento o fenômeno do fascismo. Este foi o regime 

político autoritário de Benito Mussolini vigorante na Itália que nasce 

oficialmente em 1919 quando ele funda em Milão o movimento intitulado Fascio 

de Combatimento, cujos integrantes eram os camisas negras, e perdura até 

1943. 

 No período de endurecimento do regime é que Jorge Dimitrov (em 1935) 

conclama a importância da frente única como resposta para a questão de como 

se pode impedir que o facismo chegue ao poder e como derrotá-lo onde já 

triunfou. Significando assim, a luta conjunta contra todas as formas de ofensiva 

fascista, pela defesa das conquistas e direitos dos trabalhadores, contra a 

liquidação das liberdades democrático-burguesas.143 

                                                 
143 DIMITROV, Jorge. Do informe ao VII Congresso IC. In: Estratégia e tática. São Paulo: Anita 
Garibaldi, 1989, p. 107.  
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 O propósito da frente popular antifascista era estabelecer a unidade de 

ação dos operários em cada empresa, em cada bairro, em cada região, em 

cada país, no mundo inteiro.  

 O êxito da luta estaria na aliança do proletariado com os camponeses 

trabalhadores e com as massas mais importantes da pequena burguesia 

urbana.  

 Claro que a magistratura não se insere no campo do proletariado, pois é 

parte da burguesia. Contudo, o regime fascista também oprimiu parte dos 

liberais burgueses.  

A magistratura foi atacada num dos mais caros ideais que os juristas 

membros dessas associações como a AJD têm: a independência do juiz e do 

judiciário. 

As mudanças político institucionais do fascismo deixaram 

substancialmente invertidas a ordem e o status dos magistrados, como foi o 

ordenamento jurídico de 1923 que se limitou a reforçar a ligação entre justiça e 

política e determinar o pleno alinhamento dos magistrados ao regime. 144 

Tendo o facismo como inimigo comum, a proposta da frente única, em 

certo sentido englobou também a magistratura na Europa, principalmente neste 

primeiro momento. 

Na Itália, sede do fascismo, a organização da magistratura reclamava 

certa primazia. Aí os magistrados se organizaram como movimento em 1964, 

como segue a explicação no tópico seguinte.  

Fazendo-se uma breve cronologia, para verificar o contexto e 

condicionantes históricos do movimento, temos:  
                                                 
144 PEPINO, Livio. Appunti per una storia di Magistratura Democratica. Disponível em 
<http://www.magistraturademocratica.it/data/docs/storia_md.PDF>. Acesso em 07/09/06, p. 3. 
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Em 1935 a proposta de luta ampla, em todos os setores, contra o 

facismo. Comungando deste ideal de embate a qualquer ameaça à liberdade 

democrática e à independência do juiz, que historicamente foi o fascismo 

outrora e que agora, em meados da década de 60 tal inimigo era a máfia 

italiana, surge a magistratura democrática na Itália em 1964. 

A luta contra a máfia chama a atenção do mundo para este movimento, 

identificando-o com a operação mãos-limpas que teve início em 1992. Antes, 

porém, o movimento se expande para além da Itália. Em 1983 se constitui sob 

o nome de Juízes para a Democracia na Espanha e em 1991 se oficializa o 

movimento no Brasil sendo chamado de Associação Juízes para a Democracia. 

Inegável que inspirou outros também outras associações, mas que por 

delimitação do objeto, apenas serão superficialmente tratadas.  

Nos tópicos seguintes, de forma mais detalhada se pode perceber este 

percurso ao longo do tempo e sua chegada, por fim, a Pernambuco que é o 

objeto empírico desta pesquisa. 

 

5.1.1. Magistratura democrática na Itália 
 
 

 A AJD brasileira tem sua origem no movimento de juízes italianos que 

formalmente teve seu início em 4 de julho de 1964, numa aula magna do 

Colégio Irnerio de Bolonha, quando 27 juízes subscreveram um documento145 

constituindo o grupo intitulado: Magistratura Democrática - MD.146 

                                                 
145 Tal documento encontra-se em anexo (n. 7 – Mozione Costitutiva di Magistratura Democratica). 
Disponível em < http://www.magistraturademocratica.it/data/docs/1964.PDF>. Acesso em 07/09/06. 
146 PEPINO, op. cit,, p. 1. 
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 Esta primeira organização num âmbito acadêmico coincide com a forma 

como a AJD no Brasil se reúne nos seus primórdios – na USP, a inspiração do 

movimento é o exemplo da magistratura democrática italiana, do grupo de 

juízes que lutaram contra a máfia. 147 Temos aí as origens históricas da 

associação no movimento italiano. 

Analisando a moção ali proposta, as principais finalidades elencadas 

são:148 

(a) luta contra ao corporativismo; 

(b) independência do judiciário; 

(c) abertura para o amplo debate, interno e externo, em todos os níveis, 

sobre os próprios objetivos da associação; 

(d) por critérios democráticos de carreira; 

 Estes pontos são justamente atuais e presentes nos propósitos da AJD 

brasileira, razão pela qual só serão discutidos adiante, neste capítulo. 

 Num histórico dos primeiros anos da MD, Pepino ressalta a preocupação 

primeira com o contexto de relacionamento existente entre a magistratura e o 

poder político. Este ponto entre as duas esferas foi sempre a Corte de 

Cassação, não só por sua função típica de unificação da jurisprudência, mas 

sobretudo graças ao poder de selecionar os dirigentes dos mais importantes 

ofícios judiciários (que deviam necessariamente provir de suas bases) e a 

mecanismos de incentivo autoritário do conformismo. 149  

                                                 
147 Cf. Entrevista n. 2 questão 5 e entrevista n. 4 questão 4.  
148 [Tradução nossa]. Original vide Mozione Costitutiva di Magistratura Democratica. Disponível em 
< http://digilander.iol.it/jocan/come_eravamo/costituzione_md_1964.htm>. Acesso em 10 set. 2006. 
149 “In questo contesto il punto di saldatura tra magistratura e potere politico (pur nel permanere dei 
tradizionali collegamenti diretti) fu sempre più la Corte di cassazione: non solo per la sua funzione tipica 
di unificazione della giurisprudenza, ma soprattutto grazie al potere di selezione dei dirigenti dei più 
importanti uffici giudiziari (che dovevano necessariamente provenire dalle sue fila) ed a meccanismi di 
incentivazione autoritaria del conformismo”. Cf. PEPINO, op. cit., p. 5. 
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O caráter fortemente hierárquico da organização judiciária naquele 

momento resultava de tais relações de estreita ligação entre poder político-

econômico e poder judiciário. Que se evidenciava com a influência sobre a 

Corte de Cassação, por exemplo, garantindo o controle de fato sobre a 

magistratura como um todo. 

No fim dos anos 50, com as mudanças constitucionais de 1956 entra em 

funcionamento a Corte Constitucional e em 1959 o Conselho Superior de 

Magistratura que se tornam instrumentos efetivos de garantia da lisura 

processual. A partir destas novidades o balanço significativo foi a percepção do 

grau de interferência do fascismo na magistratura, esta com significativo 

números de simpatizantes ao regime nos mais altos postos. 150 

A realidade no curso dos anos 60 – período em que surge a MD - era 

“uma magistratura fechada num corpo burocrático colocado culturalmente, 

ideologicamente e socialmente na órbita do poder [...]”.151 

É nesse contexto que alguns magistrados, chamados progressistas 

começam a se organizar no que vai ser a MD, mas que no momento ainda 

eram insuficientes para intentar contra o sistema. 152 

Depois de organizado oficialmente, vai aos poucos criando forças e 

alguns reflexos desse pensamento preocupado com o social, menos 

                                                 
150 PEPINO, op. cit., p. 7. 
151 “All’ esito del percorso descritto, negli anni sessanta la magistratura «era dunque nella sostanza un 
corpo burocratico chiuso, cementato da una rigida ideologia di ceto: un "corpo separato" dello Stato,  
come allora si diceva, collocato culturalmente, ideologicamente e socialmente nell’ orbita del potere, che 
veniva avvertito come ostile dalle classi sociali subalterne ed avvertiva esso stesso queste medesime 
classi come ostili». Non mancavano, certo, i magistrati progressisti, ed erano talora personaggi di 
prestigio; ma la loro presenza non bastava ad intaccare il sistema”. FERREJOLI, L. Per una storia delle 
idee di MD. In: ROSSI, N..Giudici e democracia: La magistratura progressista nel mutamento 
istituzionale.Milano: Angeli, p. 57 apud  PEPINO, op. cit., p. 11. 
152 Idem, p. 11.  
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corporativo153, pode se notar com o próprio desenvolvimento do uso alternativo 

do direito, que é desse período aí na Itália. A perspectiva tem origem nos 

trabalhos de juristas como Pietro Barcellona e Giuseppe Cotturri, tendo por 

objetivo não o fim do próprio direito, como propunha em última análise a Crítica 

do Direito de origem francesa, mas uma via interpretativa dentro do próprio 

ordenamento.154 

A partir de 1992, a MD desenvolveu um trabalho ostensivo contra a 

máfia italiana e o sistema de corrupções no poder judiciário, foi a operação 

mãos-limpas. Esta repercutiu em todo o mundo chamando atenção para 

aqueles juízes do movimento da MD. 

Experiências como estas, inspiraram e influenciaram outros movimentos 

como é o caso da proposta de uma magistratura democrática na Espanha. 

 

5.1.2. Jueces para la democracia na Espanha 
 
 
 
 A magistratura democrática como movimento se expande para Espanha 

no contexto histórico do processo pela redemocratização daquele país.155 A 

data que demarca sua constituição é o 28 de maio de 1983 e tem origem numa 

corrente organizada no interior da Asociación Profesional de la Magistratura 

(APM), constando naquela data da primeira assembléia o total de 54 juízes.156 

                                                 
153 A luta contra o corporativismo, isto é, visar acima de tudo os interesses da própria magistratura, 
indiferente ao papel social do magistrado, é um dos principais reclamos da AJD, a ser discutido no 
capítulo seguinte.  
154 OLIVEIRA, Luciano. Ilegalidade e Direito Alternativo: Notas para evitar alguns equívocos. In: 
SOUTO, Cláudio; FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito: Textos básicos para a disciplina de 
Sociologia Jurídica. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 1999, p. 166. 
155  Cf. Apêndice – entrevista n. 2 
156 Cf. Anexo de n.6 – Documento constituyente. Disponível em 
<http://www.juecesdemocracia.es/pdf/documento_constituyente.pdf>. Acesso em 05/06. 



 

 

93

O objetivo era engajar a magistratura e trabalhar em prol da 

conscientização com o compromisso social. Na assembléia constituinte aquele 

grupo de juízes chamados de progressistas tomaram como diretrizes os 

seguintes ideais: trabalhar por uma organização judicial com sua função 

voltada para os valores superiores do ordenamento constitucional, como 

liberdade, justiça, igualdade e pluralismo político e pela democratização da 

carreira judicial.157 

Tais propósitos assemelham-se com os italianos e brasileiros – 

exemplos que a pesquisa delimitou para o estudo. Seguindo o viés de 

preocupação numa dimensão internacional de luta por tais propósitos, traz 

como objetivo exposto a difusão deste movimento para a América Latina. 

Na página na internet cita-se como antecedentes mais remotos a “rica 

experiência da justiça democrática, na sua busca de um espaço cultural em 

que puderam conviver o compromisso o compromisso com os valores da 

democracia e o exercício independente de uma jurisdição”.158 Referência que 

aludi ao movimento italiano que tem vez na Espanha no momento de sua 

transição.159  

Visto esta primeira projeção que a magistratura democrática italiana teve 

no exterior, passamos a expor o contexto histórico específico que a itália 

passava – momento da operação mãos limpas – quando o movimento chega 

ao Brasil.  

                                                 
157 Breve nota autobiográfica da associação. Disponível em < 
http://www.juecesdemocracia.es/asociacion/autobiografia.html> Acesso em 19/09/06. 
158 Cf. Anexo n. 6 - Breve nota autobiográfica da associação. 
159 “Los antecedentes más inmediatos, uma vez reconocido y ocupado de hecho esse espacio, nos sitúan 
em los primeros momentos de la transición. Cuando el vértice judicial, ungido todavia de franquismo – no 
por residual menos resistente – pactaba desde su acrisolado apolicismo, com la derecha política, el 
estabelecimento de um limite mínimo del 15% de los jueces para constituir asociaciones”. Cf. Anexo n.6 - 
Breve nota autobiográfica da associação. 
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5.2. A Operação Mãos-limpas na Itália 
 

No início dos anos 90, a magistratura italiana promoveu a Operação 

Mãos-limpas contra o poder que a máfia exercia sobre o Estado. A Mani Pulite 

começou com a colaboração de um delator, mafioso confesso, Tommaso 

Buscetta - aliás, preso no Brasil.  

A “Tangentópolis” ou “briberville”160 foi descoberta em fevereiro de 

1992. Não era só uma cidade, mas um centro expressivo da ação de, 

principalmente, dirigentes e membros de partidos políticos, empenhados 

em burlar ou tangenciar a lei eleitoral, bem como o Código Penal, em 

relação aos crimes contra a administração pública e o sistema financeiro 

por meio de corrupção, concussão, evasão de divisas etc. Uma das metas 

preferenciais era fraudar a lei que estabelecia o financiamento público 

das campanhas eleitorais, ignorando assim a regra legal e ética da 

paridade de oportunidades entre os competidores. 

A Tangentópolis tanto expressou uma “patologia pretensa a 

destruir o Estado democrático”161, sendo referência planetária de 

corrupção político-partidária, como também, por outro lado, tornou-se 

exemplo de repressão bem-sucedida, por meio de uma permanente 

operação combativa. Tal se iniciou propriamente no Ministério Público de 

Milão.  

A Itália é um Estado unitário (não federado) e qualquer magistrado, 

em função de Ministério Público, pode investigar e processar, com 

                                                 
160 Termos usados para designar “cidade propina” nos jornais. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3os_Limpas>. Acesso em 30/07/06. 
161 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3os_Limpas>. Acesso em 30/07/06. 
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autorização do Parlamento, chefes de Estado, de governo, deputados, 

senadores ou qualquer cidadão, visto a isonomia de que fala a 

Constituição. Ao todo as investigações atingiram 3200 suspeitos, mais de 

300 políticos, sendo 75 deputados, senadores de 5 partidos, 4 ministros e 2 

líderes partidários, provocando inclusive 12 suicídios. 162 

De saldo houve a condenação de mais de 1.500 deles. Atingiu 

sobremaneira todo o edifício político-partidário tradicional, com destaque para a 

máquina do Partido da Democracia Cristã, com seu esquema de sustentação 

que ia da Máfia ao Vaticano, garantindo uma hegemonia que se sustentava 

desde a queda do fascismo em 1945.163 

O sucesso dessa operação, segundo Della Porta, professor da 

European University Institute, em estudo sobre a corrupção política e a justiça 

na Itália, reside no profissionalismo do Judiciário. Ele examinou documentos, 

entrevistou especialistas, parlamentares de Comissões Parlamentares de 

Inquérito, leu reportagens publicadas sobre 40 episódios da operação, e 

concluiu164 que o Judiciário, sem demonstrar desrespeito às diferentes 

estâncias de poder, revelou alto grau de independência; que a descoberta do 

crime de corrupção depende da eficácia deste poder, que é determinada por 

seu grau de independência da autoridade política. A mãos-limpas demonstrou 

esse ideal de uma magistratura democrática quando “os juízes saltaram aos 

olhos dos italianos como revolucionários pacifistas contra os políticos 
                                                 
162 Os principais resultados desta mega-operação  podem ser percebidos pelo montante oriundo dos 
crimes econômicos detectados: 75 mil milhões de euros, o equivalente a 62% do PIB português. 
Disponível em < http://segundasedicoes.expresso.clix.pt/primeira/default.asp?edicao=1528>. Acesso em 
30/07/06. 
163 Disponível em <http://www.olavodecarvalho.org/semana/maoslimpas.htm>. Acesso em 30/07/06. 
164 Conclusões citadas estão disponíveis em 
<http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=353JDB004>. Acesso em 30/07/06. 
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vilões”.Com o engajamento de uns tantos juizes italianos, foi se puxando os 

fios de um novelo de práticas corruptas.  

Outro fator decisivo para o dito sucesso, ainda na visão do professor 

italiano, foi esta categoria ter se mostrado habilidosa tanto na descoberta de 

políticos corruptos, quanto na acusação de um número significativo de juízes e 

promotores de conluiar-se nessas práticas.  

Juízes corruptos e advogados corruptores protagonizaram um 

esquema de propinas milionárias para fabricar sentenças, beneficiando 

empresas privadas à custa do Estado, foram condenados a até 13 anos de 

cadeia, além de ter que devolver mais de 800 milhões de euros.  

 Versão menos elogiosa da magistratura, por óbvio, é a de réus como 

Silvio Berlusconi, que inclusive conseguiu uma lei para suspender o 

processo criminal, enquanto estava no cargo de primeiro-ministro, dizia 

que tudo era nada menos que a demonstração da “lógica golpista” dos 

“magistrados politizados” que querem “condicionar à sua vontade a 

nossa vida política”. 165 

A atuação dos juízes italianos na operação mãos-limpas inspirou e 

ratificou a luta da magistratura democrática italiana que tomou fôlego 

como organização em países tais qual o Brasil.  

Antes, porém, de trabalhar a organização da AJD nacional, há de se 

mencionar outros movimentos de juristas nacionais e internacionais, 

ainda que de forma sumária, tão só com o fim de atestar um não 

exclusivismo da AJD, aliás, movimentos estes que reforçam e comungam 

algumas das bandeiras da AJD.  
                                                 
165 Disponível <http://ibgf.org.br/index.php?data%5Bid_secao%5D=3&data%5Bid_materia%5D=543>. 
Acesso em 30/07/06. 



 

 

97

 
5.3. Outros movimentos de juristas pela democracia 
 
 
 

Em 30 de agosto de 2004 se realizou na Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, o III Fórum Mundial de Juízes 

preocupados com a temática dos Sistemas Judiciais e a democracia, entre 

outros temas relacionados.166 

Este encontro fora antecedido por outros na Argentina, em Quito e no 

Brasil (1996), onde se realizaram os primeiros encontros latino-americanos de 

Juízes para a Democracia. O tema principal nestes era a independência 

judicial.  

O Fórum Mundial de Juízes é um movimento permanente na luta pela 

democratização e independência do judiciário em todo o mundo. Exorta os 

juízes de todo o mundo para participar dos debates sobre o papel do Poder 

Judiciário na consolidação da democracia planetária, sob a ótica da 

universalização dos direitos humanos.  Tem como princípio que só juízes e 

cortes independentes, cônscios de sua função na sociedade e integrantes de 

um Poder Judiciário democratizado, podem exercer uma jurisdição orientada a 

deter o avanço do poder político e econômico sobre as liberdades públicas e os 

direitos individuais, coletivos e sociais e evitar a multiplicação da 

desigualdade.167 

Pelos participantes deste seminário de 2004, podemos notar alguns 

movimentos existentes: 

                                                 
166 COSTA, João Ricardo dos Santos. Fórum mundial de juízes: Lutando pela universalização dos 
direitos hmanos. Disponível em <http://www.forumjuizes.org.br/4fmj. php>.Acesso em  07/09/2006. O 
IV fórum foi realizado em 2005 no Brasil – RS, contudo a presença internacional de outros movimentos 
congêneres se fez maior no III encontro, supracitado. 
167 Idem. 
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Do Brasil foram representantes da AJD, da AJUFE (Associação de 

Juízes Federais do Brasil), do Movimento do Ministério Público Democrático do 

Brasil, da AJURIS (Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, da AMATRA 

(Associação dos Magistrados do Trabalho da IV Região, da ANAMATRA 

(Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, da AMAJUM (Associação 

de Magistrados da Justiça Militar Federal, da  AMAJME (Associação de 

Magistrados das Justiças Militares Estaduais), da AJUFERGS (Associação de 

Juízes Federais do Rio Grande do Sul, da AMB (Associação dos Magistrados 

Brasileiros da Justiça da Infância e Juventude, da ESM (Escola Superior da 

Magistratura). 

 Do exterior foram: Magistrats Europeens pour la Democratie et les 

libertes (MEDEL)168, Jueces para la Democracia (Espanha), Magistratura 

Democratica (Itália), Sindicato dos Magistrados do Ministerio Público (Portugal), 

Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Peru), Asociación de 

Jueces para la Democracia y las libertades (Equador), Federación Nacional 

Judiciales Ecuador – FENAJE, Federación  de Asociación de Jueces para la 

Democracia  de Latinoamérica y El Caribe. 

Da própria Argentina: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia Nacional; Junta Federal de Cortes (JUFEJUS); autoridades e 

integrantes del Poder Judicial de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires; 

Unión de Empleados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal; Federación de Asociaciones de Colegios de 

Abogados (F.A.C.A.); Colégio de Escribanos de la Capital Federal; Asociación 

                                                 
168 Associação que por sua vez representa tantas outras , tais como: La Asociación Crítica del Derecho de 
Madrid (ACD), Derecho y Democracia de Sevilla, Xusticia e Sociedade de Galicia, la Asociación 
Valenciana de Juristas Democratas etc. 
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de Abogados de Buenos Aires; Asociación Americana de Juristas; Fundación 

de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS).  

 
 
5.4. A proposta da magistratura democrática no Brasil: A AJD 
 
 

No Brasil, ainda informalmente, o movimento se inicia com um grupo de 

juízes que eram professores da USP. Formalmente a Associação Juízes para a 

Democracia - AJD é fundada no dia 13 de maio de 1991, há quinze anos na 

forma de Organização Não Governamental, ONG, sendo uma entidade civil 

sem fins lucrativos, como prescreve seu estatuto, por um grupo de trinta e sete 

juízes paulistas, contudo não mais restrito ao âmbito de debate acadêmico da 

USP, como fora no primeiro momento, quando ainda na informalidade. 

A AJD tem sede nacional em São Paulo, porém ali não se restringe sua 

região de atuação, pois tem núcleos em todo o Brasil e atualmente conta com 

aproximadamente 200 integrantes169 no âmbito nacional. 

Os objetivos da associação são: respeito aos valores do Estado 

Democrático de Direito; a promoção da conscientização da função judicante 

como proteção dos direitos do Homem; a defesa da independência do 

Judiciário; a democratização da magistratura; a Justiça como autêntico serviço 

público que permita ao cidadão o controle de seu funcionamento; a defesa dos 

direitos dos menores, dos pobres e das minorias, enfim, pelo aprimoramento do 

Judiciário e a realização substancial, não apenas formal, dos valores, direitos e 

liberdades do Estado Democrático de Direito. 

                                                 
169 Cf. Apêndice (entrevista 2). 
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No intento de trabalhar para construir a democracia, partem do 

pressuposto que não basta serem democráticos (os juízes), o trabalho tem que 

se concretizar nas suas práticas profissionais, assim percebendo o papel social 

da judicatura.   

Assim, da mesma forma que a versão espanhola, a AJD ratifica aqueles 

pontos já reivindicados desde os primórdios da na Itália, em linhas gerais: (a) 

luta contra ao corporativismo, (b) independência do judiciário, (c) por critérios 

democráticos do sistema de justiça; e ainda operativamente se pode citar como 

propósito sua abertura para o amplo debate, interno e externo, em todos os 

níveis. 170 

Aqui apenas elencamos alguns propósitos da AJD visto que o fim deste 

capítulo era de apresentar como a associação se desenvolveu historicamente e 

entender sua estrutura.  

Os propósitos do movimento aqui apresentados em linhas gerais serão 

problematizados no capítulo seguinte, quando se discutirá os dados coletados 

e os resultados obtidos.  

Antes, porém, de passar para o outro capítulo, resta complementar a 

parte histórica apresentando como se estrutura no Brasil a AJD e, por fim, as 

atividades do núcleo pernambucano. 

 

 

 

 

 

                                                 
170 Este objetivo antes é a própria metodologia de atuação AJD. 
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5.5. A estrutura orgânica da AJD  
 

 O estatuto apresenta os principais aspectos para que se entenda como 

estruturalmente a associação se organiza, tais como sistema de filiação, 

estrutura política a funcionamento. 

 A possibilidade da AJD se filiar a entidades congêneres tanto nacionais 

como estrangeiras é um dos primeiros pontos, art. 3º, o que não poderia deixar 

de ser ao se pensar a natureza da origem da AJD que vem do exterior. 

 Quando se discutia o universo da pesquisa, logo mencionando-se o 

número de juízes membros que perfazem 12 em Pernambuco, uma curiosidade 

primeira é sobre esse reduzido número. Na oficina de 16/12/04, o Dr. Ulisses 

Viana menciona a associação como a “turma do fusquinha”171 o que chama a 

atenção para o quantitativo.  

Aí se pergunta: Se é um grupo de juízes progressistas172, preocupados 

com o papel social da magistratura, não haveria outros com esta mesma 

preocupação no total de juízes pernambucanos?  

Muito provavelmente sim, apesar da pesquisa não ter se estendido ao 

total de juízes pernambucanos para se obter dados para contemplar e 

fundamentar esta questão. Então, se é provável que haja outros que 

compartilham dessas preocupações haveria alguma dificuldade na ordem do 

sistema de filiação? Para responder tal dúvida fomos averiguar o seu 

documento constitutivo. 

                                                 
171 “[...] eu e meia dúzia de colegas que denominamos turma do Fusquinha. Nossa expectativa é que daqui 
para o fim do ano sejamos a turma da Kombi, porque as reuniões que fazemos cabem num fusquinha na 
hora de nos transportarmos para algum lugar.” Cf. AJD; Fundação Joaquim Nabuco. Oficina de Justiça, 
segurança e cidadania. Realização em 16/12/04. Recife, mimeo, p. 3. 
172 Cf. Jueces para la democracia – Autobiografia. Disponível em < 
http://www.juecesdemocracia.es/asociacion/autobiografia.html>. Acesso em set. 2006, p. 1. 
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Quanto ao sistema de filiação o artigo 4º elenca como membros os que 

são associados fundadores e os magistrados que se comprometerem por 

escrito a atuar em prol da realização dos fins da entidade173. 

Dispositivo que trabalha com uma possibilidade de abertura para 

qualquer um que pretenda se filiar, pois não impõe requisitos, senão o 

comprometimento com aquelas preocupações. 

Quando se verifica a perda da qualidade de membro, tem-se a opção do 

pedido do próprio associado, por decisão da assembléia como punição para 

prática de ato contrário àquelas finalidades com vistas ao possível prejuízo 

moral da entidade e por ato do conselho administrativo como punição para o 

não pagamento de algumas contribuições. 

Contudo a discussão não chega ao ponto de se pensar nos critérios de 

desfiliação, porque conforme relatos em conversa inicial com um dos 

associados fundadores para acertar detalhes sobre a pesquisa, desde a 

formação do núcleo pernambucano só houve um caso de pedido de 

desmembramento, razão do qual não ficou clara exatamente, mas que não 

tinha relevância para o foco do estudo que o trabalho delimitou. 

As demais formas de desfiliações nunca chegaram a ser realizadas. O 

fato é que a redução de 1 membro foi depois superada pela associação de 

outro, o Dr. Mozart Neves, presidente da AMEPE, permanecendo o universo de 

integrantes em 12 juízes. 

A proposta da AJD como associação que trabalha por uma melhoria 

social, dá os primeiros indícios de um movimento utópico nos termos de Karl 

Mannheim, esta que era a primeira hipótese ao longo da pesquisa.  

                                                 
173 Vide capítulo 6, tópico: Problematizando os propósitos da AJD. 
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Contudo, alguns dados colhidos, a serem detalhados no próximo 

capítulo e conclusão deste, sugerem um outro paradigma de análise da AJD. 

Esta estaria mais para a ideologia do que para a utopia. 

O dado que por ora fundamenta em parte esta tese do trabalho é 

dizendo respeito a este questionamento sobre o quantitativo de membros. 

Não há explicitamente dados que provem uma postura estreita da AJD 

quanto ao ingresso de novos filiados, muito pelo contrário, o seu Estatuto 

apresenta uma acolhida aberta à liberdade de iniciativa do juiz que se interesse 

por aquelas discussões. Não há como avaliar a repercussão ou a “entrada”, no 

sentido da inserção e de como é vista a AJD pela categoria. Isto seria objeto de 

outra pesquisa inteira.  

Contudo, o reduzido número se presta para expressar um aspecto 

fundamental: Há uma coesão nos interesses destes, visto que, regra geral, em 

reduzidos grupos a tendência de dispersão é menor que a de coesão de 

expectativas, entendimentos, propósitos enfim.  

Tal coesão se pode observar nas respostas dadas ao quesito sobre 

propósitos da AJD.174 

• melhoria da prestação jurisdicional; defesa da cidadania (16,6%) 

• liberdade de consciência do juiz (8,3%) 

• luta contra o corporativismo (25%) 

• luta por princípios democráticos (16,6%) 

• restauração do serviço público, pela moralidade, transparência e 

responsabilidade dos corruptos (16,6%) 

                                                 
174 Apêndice (entrevistas), questão: “Quais os propósitos da AJD? Pelo que luta?”. 
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• para que o direito seja realmente destinado à maioria e não aos detentores 

do poder 16,6% 

 Todas as respostas coletadas referindo-se aos propósitos se coadunam 

com o artigo 2º do Estatuto.  

 Assim a tese de que a AJD é a ideologia de Mannheim, visto que a 

ideologia tem como fim a manutenção do status quo, embasa-se na idéia de 

que é interessante para a magistratura como categoria inteira e que faz parte 

da classe dominante na sociedade, manter tal dominação.  

Estrategicamente tal manutenção exige um trabalho de apresentar para 

a sociedade a categoria como coadunada com os interesses gerais de menos 

desigualdade social, mais democrática, preocupada assim com os reclamos do 

aceso à justiça etc, isto para combater ou mudar a idéia do juiz/ poder judiciário 

como uma figura distante do povo e de suas necessidades reais. Operar essa 

mudança é interessante frente à possibilidade de estabilização dos 

descontentamentos e enfim, reafirmação ou manutenção da crença na justiça e 

no direito. 

Mas qual interesse prático em ter um contraponto crítico, um movimento 

que vai de encontro a alguns interesses gerais da própria categoria? 

Sem o propósito de respondê-la, dado que seria demais e quiçá uma 

extrapolação das possíveis reflexões que os dados coletados permitem, a 

consideração que fazemos quanto a esta questão é que o interesse é antes de 

ensejar uma postura de abertura para a mudança, para a crítica, sendo assim 

atual quanto aos atuais intentos de uma sociedade que exige mudanças, a AJD 

seria a prova de que estaria a magistratura já operando esta transformação ou 

intencionada para isto.  
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A questão que esta tese discute independe do grau de consciência ou 

não dos membros da AJD quanto a este papel que a AJD cumpre no corpo 

inteiro dos aparelhos ideológicos do Estado. 

 

5.6. O trabalho da AJD em Pernambuco: ciclo debates 
 

O núcleo pernambucano da AJD data do início do ano 2000 suas 

atividades, contudo oficialmente sua existência tem marco a partir de 2003. 175 

Tem atualmente 11 juízes-membros176 distribuídos na capital e no interior (2 no 

interior). 

A organização da AJD / PE se mostra tal que promoveu em dezembro 

passado (2005) o I Encontro Nacional da AJD. O congresso discutiu os temas 

mais caros ao debate que a associação tenta promover na magistratura, quais 

sejam: a independência do judiciário, soberania popular e mecanismos de 

exercício da cidadania e os desafios à magistratura democrática no Brasil 

contemporâneo. 177  

Os trabalhos realizados desde 2003 são na direção de ampliação da 

discussão para as questões da magistratura e do judiciário na construção de 

uma sociedade democrática foram (e estão sendo) desenvolvidos em dois 

momentos: 

1. Ciclo de debates intitulados “Oficina de Justiça, Segurança e 

Cidadania” em convênio com a Fundação Joaquim Nabuco, iniciados em 14 

                                                 
175 Cf. Anexo n. 3 (AJD na mídia – reportagem do Jornal do Comércio). 
176 Não se pode deixar de notar que o número inicial de membros eram 12 e que por motivos, não tão 
explícitos nas primeiras conversas com os fundadores da AJD – PE, houve um pedido de desligamento, 
ao que se entende, por receio de que a participação no movimento de alguma forma prejudicasse outros 
interesses do requerente. Enfim, a pesquisa trabalhou com um universo de 11 juízes. 
177 Cf. Jornal da AJD. Publicação oficial da AJD – ano 9, n. 35, set. - nov./ 2005.  
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de outubro de 2004 e que acompanhamos durante um ano. Com os temas que 

a seguir estão: 

- 14 de outubro de 2004 – A independência do judiciário 

- 16 de dezembro de 2004 – Recrutamento de advogados para o exercício da 

função de juízes dos tribunais regionais eleitorais. 

- 26 de janeiro de 2005 – Movimentação na carreira dos defensores públicos, 

delegados de polícia, juízes e promotores públicos. 

- 30 de março de 2005 - Mecanismos de fragilizarão e quebra da 

independência dos juízes, promotores e delegados de polícia. 

- 25 de maio de 2005 – Democratização do sistema de justiça e segurança 

- 28 de setembro de 2005 – Referendo sobre desarmamento 

 2. Ciclo de debates nas Faculdades de Direito iniciadas agora no 

segundo semestre de 2006, já tendo sido realizado o primeiro encontro na 

AESO. 

Enfim, são atividades que expõem aquelas preocupações da AJD e que 

apesar de algumas críticas possíveis [nossa], a própria abertura para tais 

críticas já é parte do processo de crescimento.  

Assim, aqui se subscreve os termos dos pesquisadores Luciano Oliveira 

e Ernani Carvalho ao registrarem a coragem dos juízes pernambucanos, que 

tomamos por empréstimo para nos referir a uma parte daqueles, i.e., aos 

membros da AJD. Estes, “ao abrirem sua casa para análise, permitiram não só 

que alguns problemas e críticas viessem à tona, mas, sobretudo, que o 
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Judiciário se aproximasse mais da sociedade. Expor de forma responsável e 

construtiva os problemas do Judiciário é um exercício de democracia”. 178 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
178 OLIVEIRA; CARVALHO, op. cit., p. 24. 
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CAPÍTULO 6 

DA DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Sumário:  
 
6.1. Os objetivos das pesquisas na formulação do roteiro da entrevistas; 6.2. 
Perfil geral do entrevistado; 6.2.1. A participação em Movimento Estudantil, o 
interesse pelo social e o ingresso na AJD; 6.2.2. A visão do Direito Alternativo e 
a concepção de ideologia; 6.3. Problematizando alguns propósitos da AJD: o 
anticorporativismo, os fins democráticos e a relação com da AJD com a 
AMEPE.  
 
 
6.1. Os objetivos das pesquisas na formulação do roteiro da entrevistas 
 
 

 Este capítulo se reserva para a discussão de alguns pontos relevantes 

colhidos nas entrevistas e que aqui são cotejados com outros documentos que 

recorremos e se encontram disponíveis na internet, como o estatuto da AJD 

etc. 

Como um todo, este capítulo antecipa as considerações finais por 

desenvolver seus tópicos em torno da tese central que é a tentativa de 

identificação da AJD como movimento ideológico com base na definição de 

Karl Mannheim do que é ideologia e utopia. 

 Tal tese foi pesquisada a partir do objetivo maior que era justamente 

analisar como se poderia entender a AJD dentro da magistratura, se como a 

utopia ou se como a ideologia, visto que tais expressões são didaticamente 

diferenciadas segundo um critério funcional em Mannheim. 

 Os objetivos específicos, perseguindo aquele geral, eram: (a) Investigar 

origens, organização e atividades da AJD; (b) Pesquisar as motivações pelas 

quais os juízes-membros ingressaram e permanecem na AJD; (c) Delinear um 
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perfil dos juízes-membros a partir de quesitos como postura em relação ao 

Direito Alternativo e sobre vida pregressa como participação em movimento 

estudantil, filiação partidária; (d) Avaliar inserção da AJD na magistratura 

pernambucana a partir da ótica destes sobre a postura da AMEPE em relação 

à AJD; (e) Examinar as preocupações ou finalidades da AJD que a identificam 

ideologicamente com uma posição crítica frente ao direito e à magistratura 

como um todo; (f) Identificar uma possível aproximação conceitual desta 

postura crítica com a utopia e/ou ideologia nos termos de Karl Mannheim. 

 O roteiro da entrevista, organizado na forma de questões, tinha três 

eixos principais para contemplar os citados objetivos: o perfil geral do 

entrevistado, informações sobre a AJD e informações sobre a ideologia. 

 O perfil do entrevistado (questões 1, 2, 3 e 4) teve por fim analisar até 

que ponto havia semelhanças de perfis, propósitos etc entre os entrevistados 

que poderiam responder em parte pela coesão de interesses quanto à 

participação no movimento.  

 Assim, as questões tratavam tanto de informações gerais do 

entrevistado – como formação geral e universitária, participação em movimento 

estudantil, filiação partidária - quanto especificamente de suas opiniões sobre 

Direito Alternativo.  

 Encadeados com a questão que entra num âmbito de saber opinião do 

entrevistado, outro grupo de questões versava sobre a ideologia e a 

magistratura. Aqui a intenção era verificar como pensam os entrevistados a 

respeito do que seria ideologia e se poder-se-ia falar em ideologia da 

magistratura, (questões 7, 8 e 9).  
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 Mas o ponto forte da entrevista girava em torno das questões sobre a 

AJD (5, 6, 10 e 11). Ressalve-se que em duas entrevistas (n. 2 e 4), realizadas 

com os fundadores, questionou-se sobre o histórico da associação, pontos que 

não se fizeram necessários nem presentes nas demais entrevistas. Aí se 

contemplou as dúvidas iniciais para a pesquisa sobre origens, organização e 

atividades do movimento. 

 No geral, porém, as quatro perguntas informaram acerca das 

motivações que atraíram os entrevistados para se associarem. Por estas é que 

podemos elencar os propósitos que estimulam a luta da associação, propósitos 

estes que nos permitiram problematizar qual a função que a AJD cumpre 

dentro da magistratura e assim ratificar a tese de que se identifica com a 

ideologia de Mannheim.  

 

6.2. Perfil geral do entrevistado  
 

Esta preocupação se revela nas quatro primeiras questões ao indagar 

sobre existência de outra formação profissional, sobre o exercício da advocacia 

antes de ser juiz, sobre a participação anterior em algum movimento social, 

como o estudantil e, por fim, a que atribuem que se deve a preocupação social 

dele – entrevistado - a julgar pela sua participação na AJD, se seria influência 

da família, religião, política, faculdade. 

Sobre o quesito primeiro179, a razão de tal questionamento era verificar 

se além do conhecimento jurídico estudaram outro ramo do saber, visto que é 

de se destacar a importância de outras formações, enfim de outros saberes 

                                                 
179 A entrevista de número 3, quanto a questão 1, foi considerada como sim, apesar de o curso de 
Economia não ter sido completado. 
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para complementar a percepção jurídica. Pelos dados obtidos, não resta uma 

conclusão suficiente, que haveria se a grande maioria tivesse respondido “sim”. 

Esta eventualidade poderia acenar para uma perspectiva das situações 

jurídicas com a ajuda de diversos olhares que não o exclusivamente jurídico.  

Os dados do seguinte gráfico não tiveram, portanto, relevância além da 

construção do perfil geral destes juízes membros. 
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Quanto à questão sobre se exerceu advocacia antes de ser juiz, sua 

justificativa estaria próxima daquela da primeira questão, pois seria a de 

perceber se têm estes juízes uma experiência jurídica além da magistratura.180 

Estes índices apontam para uma possível perspectiva não restrita à 

judicatura no exercício de sua prática profissional, fato que em algum grau se 

coaduna com as pretensões de melhoria na prestação jurisdicional, por já ter 

tido a experiência de ser advogado, ou enfim, de não ser o juiz, o decididor, ou 

seja, uma possível maior clareza quanto às dificuldades e obstáculos do 

acesso à justiça.181 

                                                 
180 Para efeitos da finalidade do quesito, a resposta que não advogou mas trabalhou na justiça por 7 anos 
foi computada como sim, visto os interesses práticos da pergunta, cf. apêndice – entrevista n. 5. 
181 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justice. Porto Alegre: SAFE, 1988, p. 15 ss. 
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6.2.1. A participação em Movimento Estudantil, o interesse pelo social e o 
ingresso na AJD 
 
  
 Entendendo a AJD como movimento social inserido no âmbito da 

magistratura, foi perguntado se antes de serem juízes participaram de algum 

outro movimento, visto que um primeiro engajamento neste tipo de trabalho 

social poderia estimular uma continuação daquelas preocupações sociais de 

outrora enquanto profissional na atualidade.  
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 Os resultados apontam com grande maioria uma tendência pela 

continuidade de um trabalho preocupado com o social concretizado na 

participação em movimentos sociais. Há de se ressaltar, porém, que esta 
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participação, na maioria dos respondentes, foi em movimentos estudantis no 

secundário e/ ou meio universitário, mas que, contudo, vale como sinal de uma 

atenção para assuntos extra-mundo jurídico – no sentido de que este tipo de 

preocupação, para além de matérias jurídicas e enfim dos interesses imediatos 

do próprio mundo dos juristas e desde cedo compartilhada pelos acadêmicos 

de direito, é exceção e não regra.  

 Dentre os que responderam sim 

 A última questão neste quadro de um perfil da AJD, foi uma auto-análise 

sobre optar pela AJD, ou seja, voltar-se para um preocupação social. Tal 

questão, nas suas respostas, reforça o propósito de lutar contra o 

corporativismo na magistratura, visto priorizar o social. Contudo, tais respostas 

não oferecem dados conclusivos sobre nossa hipótese.  

 Mas enfim, os dados são que há um conjunto de fatores que 

incentivaram tais escolhas, interessante, contudo, notar que uma resposta foi 

atribuindo esta postura a um fator externo ao próprio conjunto de experiências 

do juiz (como faculdade, militância política), este fator foi “exigência da 

sociedade”. 
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6.2.2. A visão do Direito Alternativo e a concepção de ideologia 
 
 Uma curiosa questão é sobre o Direito Alternativo, já que se trata de um 

grupo que se apresenta como progressista dentro de uma categoria cuja figura 

para o senso comum é de uma instituição conservadora, além do que tem sua 

base na Itália, sede do movimento de Direito Alternativo. 

 Foi perguntado: “Considera que a AJD teve ou tem influência do 

movimento do direito alternativo? Qual sua opinião sobre o direito 

alternativo?”.182 

 Apesar do movimento ter sua origem histórica situada onde também se 

originou o movimento de Direito Alternativo, data vênia a repetição, não houve 

uma resposta no sentido de identificar influência nem de apoio à sua prática.  

 Ao opinarem sobre o tema, todos os respondentes, com exceção de 1 

resposta que não respondeu o quesito183, advogavam um Uso Alternativo do 

Direito, versão soft do Direito Alternativo184, pois é uma perspectiva que se 

apóia na interpretação do texto normativo, assim advogando uma hermenêutica 

teleológica, a busca na norma de sua função social. Já o direito alternativo vai 

além do simples uso alternativo ao defender uma postura judicante contra 

legem.  

 Na entrevista de número 5, o entrevistado responde afirmativamente 

quanto à influencia do Direito Alternativo, todavia advoga o uso alternativo do 

direito e sintetizamos esta unanimidade quanto a esta opção nas palavras de 

                                                 
182 Cf. Apêndice – entrevistas, questão 10.  
183 Cf. Apêndice -  entrevista n. 3 , questão 10.  
184 OLIVEIRA, op. cit., 1999, p. 166. 
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um entrevistado: “Que hoje não precisamos ser alternativistas, pois temos o 

conforto de podermos ser dogmáticos, nossa CF/ 88 permite isso”.185 
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6.3. Problematizando alguns propósitos da AJD: O anticorporativismo, os 
fins democráticos e a relação com da AJD com a AMEPE 
 

 O cerne de nossa análise crítica acerca dos objetivos defendidos pela 

AJD, não pretende desmerecê-los nem tampouco retirar os méritos que AJD 

tem por advogá-los, mas tão somente discutir algumas inquietações que temos 

e que já antecipam a tese de que a AJD, apesar de sua inegável proposta 

progressista dentro da magistratura, pode ser entendida como um movimento 

ideológico e não utópico nos termos de Karl Mannheim. 

 As questões têm como centro a seguinte problematização: Até que 

ponto tais objetivos não têm um quê de contradição e ficam apenas no discurso 

que se profere?  

 Vejamos o primeiro ponto: luta contra corporativismo. 

                                                 
185 Cf. entrevista n. 2 , questão 9 – apêndice 
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 A teoria corporativista tem se uso mais recente desvinculado da ligação 

anterior que tinha com os regimes autoritários e fascistas186, sendo identificado 

mais comumente como modelo de política de grupos de interesses187. É neste 

sentido - de ação política ou administrativa em que prevalece a defesa dos 

interesses ou privilégios de um setor organizado da sociedade em detrimento 

do interesse público – que a AJD concebe o termo, pondo-se contrária à visão 

corporativista na magistratura. 

 Este objetivo apareceu em 25% - a maioria - das menções feitas pelos 

entrevistados quando se perguntou quais os propósitos da AJD, conforme 

mostra o gráfico:  

0 10 20 30

melhoria da prestação jurisdicional; defesa da cidadania
(16,6%)

luta contra corporativismo (25%)

liberdade de consciência do juiz (8,3%)

para que o direito seja realmente destinado à maioria e
não aos detentores do poder (16,6%)

restauraçao do serviço publico, pela moralidade,
transparência e responsabilização dos corrutos (16,6%)

luta por princípios demcráticos (16,6%)

  

Todas as corporações, sejam elas entidades sindicais ou carreiras 

burocráticas do Estado defendem os interesses dos seus membros. Os 

professores, os médicos, os engenheiros e, como não poderia deixar de ser, os 
                                                 
186 “É utilizado no jargão da ciência política como um sistema político no qual o poder legislativo é 
atribuído a corporações que representam grupos econômicos, industriais ou profissionais. É um sistema 
não-democrático, pois não é o povo, ou os seus representantes, que detêm o poder”. Cf. OLIVEIRA, 
Luciano; CARVALHO, Ernani. Algumas Questões Sócio-Políticas: Pesquisa da AMEPE sobre a 
Magistratura Pernambucana. [S.l.:s.n.], 2006, p. 17. 
187 CAWSON, Alan. Corporativismo. In: OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom. (org.). 
Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p. 143.  
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juízes procuram lutar para aumentar e manter os seus direitos e benefícios.188 

A AJD, mesmo que se apresente com um ideal de construção de uma nova 

sociedade, o que, à primeira vista identifica-a com a utopia mannheimiana, não 

oferece as possibilidades para tais transformações189.  

Entendemos que a abertura para a discussão já seria um caminho (e 

este é o caminho que a AJD percorre), mas o problema maior identificado é a 

vagueza ou não aprofundamento dos pontos invocados como discurso.  

 Não adentramos numa análise do discurso, pois não foi a pretensão do 

projeto que resultou nesta dissertação nem julgamos que para problematizar 

alguns aspectos defendidos pelo movimento tal meio seria indispensável. 

Apenas entendemos que o discurso se constrói em torno de palavras ou 

expressões que por natureza permitem uma gama de significados e por estes 

não serem propriamente delimitados, os ideais se apresentam vagos, cheios de 

lugares-comuns. E aí, o viés básico da ideologia como falseamento da 

realidade ganha espaço – visto que a concepção tanto de utopia como de 

ideologia em Mannheim conservam este significado legado pela tradição 

marxista. 

 Quando se fala em luta contra o corporativismo podemos nos perguntar: 

Até que ponto a defesa de critérios democráticos de carreira – outro propósito 

da AJD – não se contradiz com aquele ideal de conscientizar os juízes para 

relegar os interesses pessoais para um segundo plano em atenção primeira 

aos interesses sociais da maioria? 

 Desejar critérios democráticos para a carreira - isto tanto na clareza dos 

requisitos de crescimento dentro da magistratura como na lisura da escolha de 
                                                 
188 OLIVEIRA; CARVALHO, op. cit, p. 17. 
189 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1968, p. 217.  
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seus líderes dentro do poder judiciário - parece mais próximo dos interesses 

dos magistrados que do povo. Pode-se, claro, contradizer que ao se pretender 

imediatamente esta satisfação da categoria, na verdade os jurisdicionados é 

que serão beneficiados. Argumento, contudo, que não deixa de penetrar numa 

certa seara de contraposição com a luta contra o corporativismo tão reclamada 

quando se pensa no interesses de quem estão sendo concretamente ou 

prioritariamente atendidos. 

Na pesquisa sobre a magistratura pernambucana constatou-se que “se 

por um lado os juízes demonstraram ser fortemente corporativos quando o 

assunto é remuneração e descanso, por outro, foram bastante receptivos à 

idéia de combate ao nepotismo” 190. A AJD é também contrária ao nepotismo, 

já na questão das discussões internas, como a questão salarial, argumentam 

em algumas entrevistas que divergem em termos da AMEPE - associação que 

é para defender os interesses específicos da classe – sendo a AJD para a 

“porta para que o juiz vá à sociedade, desça do pedestal dele, não cuide só dos 

interesses corporativistas [...]”. 191 Assim, a luta contra o corporativismo não 

signifique que absolutamente não operam defesas de interesses próprios.  

 Um segundo ponto mencionado acima merece atenção por trazer outra 

discussão nos mesmos parâmetros da vaguidão dos termos. Referimo-nos à 

palavra democracia que serve aos usos tanto no exemplo de “critérios 

democráticos para a carreira”, quanto de uma “luta por princípios democráticos” 

ou ainda ao propor uma “abertura para o amplo debate”.  

 Democracia significa “governo do povo” conforme Heródoto forjou a 

palavra juntando demos (o povo) e kratein (governar), assim é dito para o 
                                                 
190 OLIVEIRA; CARVALHO, op. cit. P. 13. 
191 Cf. Apêndice (entrevista 1, questão 11); Anexo n. 5 (Jornal judicatura, p. 3). 
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sistema político em que o povo inteiro toma, e tem o direito de tomar, as 

decisões básicas determinantes a respeito de questões importantes de 

políticas públicas. 192 

 Esta talvez seja a palavra mais repetida ao se mencionar a luta da AJD, 

o termo aparece desde já no próprio nome da associação. É uma dessas 

palavras, como ideologia, em que cabe inúmeras possibilidades interpretativas 

se não previamente definido o sentido a ser usado.  

 Se os juízes estão no movimento para a democracia, ela é um ideal 

perseguido. Um entrevistado193 dizia que a proposta da AJD se assentava na 

consciência de que não bastavam eles juízes serem democráticos, tinham 

mesmo era que construir uma sociedade democrática.  

 Contudo até que ponto a perspectiva tem realmente pretensão 

democrática é o que inquieta a análise. Isto é dito porque o ideal de 

democracia, no sentido mais básico do termo com é usado na Ciência Política, 

resgatando a origem morfológica seria um governo do povo, como a usou pela 

primeira vez no século V a.C. o grego Heródoto.194 

 Assim, a democracia como propósito de real efetivação se é apenas 

discurso pronunciado, mas que na vida real se perde em práticas políticas de 

enquadramentos e concessões, isso deixa de ser democracia, ou o é como 

topos retórico que serve para dar força a uma fala, a um argumento, e só. 

 Falamos da perda de sentido do termo democracia tão tratado 

repetidamente nos propósitos da AJD, quando se coteja os propósitos – cujas 

respostas são expressivas em torno de um ideal democrático. Estas respostas 
                                                 
192 HOLDEN, Barry. Democracia. In: OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom. (org.). Dicionário 
do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p. 179. 
193 Cf. Apêndice - entrevista número 2, quesito 5. 
194 HOLDEN, op. cit.,  p. 179. 



 

 

120

fazem sobremaneira essa ênfase comentada nos quesitos 5 e 6, 

respectivamente sobre o porquê de ter se associado como membro e sobre os 

propósitos da AJD; e a questão de número 11 que pergunta sobre relação da 

AJD com AMEPE. 

 A AMEPE é a associação legítima de defesa dos interesses da 

categoria, ao passo que a AJD, ao lutar contra interesses corporativistas, 

estaria numa posição diametralmente oposta à AMEPE. 

 Contudo, apesar das respostas trazerem esse diapasão em termos, 

contra a AMEPE não seria interessante “bater de frente”, ou nos termos de 

uma resposta “mas aqui na AMEPE temos que respeitar o compromisso 

corporativo”.  

 Será que respeitar o interesse corporativo não vai de encontro a uma 

bandeira de luta de ser anticorporativista? Entendemos que sim, e concessões 

são feitas até porque não há espaço para desentendimento, num campo de 

disputas de idéias, tendo “Eu e outros membros da AJD, também somos 

integrantes da AMEPE [...]”, nas palavras de um entrevistado.195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
195 As duas citações são da mesma entrevista, cf. apêndice – entrevista de n. 2, questão 10.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
AJD como movimento ideológico ou utópico nos termos de Karl Mannheim? 

 
 

 
 

Antes de tentar responder a questão que estimulou a pesquisa ora 

apresentada, chamamos atenção para alguns pontos objetos de estudo em 

cada capítulo desta dissertação e que aqui retomamos sumariamente. 

Comunicar alguma idéia é tarefa que pressupõe uma atenção em 

relação às palavras, por meio delas se transmitirão conceitos em torno dos 

quais vai girar o diálogo. Não é nosso objeto de estudo agora discutir a 

comunicação em si, contudo, a tarefa de expor a problemática de uma 

pesquisa científica não se pode furtar deste cuidado primeiro com a clareza e 

os significados dos termos. 

 Foi com este propósito que a dissertação se iniciou com um capítulo 

conceitual. Neste expomos uma breve trajetória do significado do termo 

ideologia, assim nos referimos às diferentes e principais significações do termo 

para então podermos delimitar a definição que teoricamente fundamenta o 

trabalho. 

 Mas se o problema de partida girava em torno de ideologia e utopia 

conforma Mannheim, a dissertação não poderia se furtar de reservar um 

momento para trabalhar e delimitar tais termos, o que foi feito no capitulo 

segundo. No terceiro cotejamos a discussão sobre a ideologia no direito com o 

pensamento de um teórico do pragmatismo jurídico, Benjamin Cardozo.  
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 A pesquisa propriamente dita, visto que a proposta era de sê-lo não só 

bibliográfica, mas principalmente empírica, passou a ser desenvolvida a partir 

do capítulo quatro.  

 Foram entrevistados os juízes-membros da AJD com o intuito de coletar 

dados para uma investigação sobre esta associação. Ou seja, conforme definiu 

Karl Mannheim, que fora nosso marco teórico, a ideologia ou a utopia seriam 

posturas mais características deste movimento. 

 Pesquisa feita, temos agora a pergunta a ser respondida. A questão 

porém se coloca frente à impossibilidade de se concluir em definitivo. Assim, 

um tanto inconclusa, estas linhas são mais considerações finais que 

propriamente uma conclusão.  

 Os aspectos que foram alvo desta dissertação e voltam a ser pensados 

direta ou indiretamente nestas considerações são decorrência da tentativa-

resposta para a pergunta que intitula este momento conclusivo do texto 

dissertativo: 

a) A relação entre ideologia como uma crença e a definição mannheimina; 

b) A pertinência desta discussão para o direito; 

c) AJD como objeto empírico e o método da investigação realizado 

d) A identificação da AJD com a ideologia ou utopia mannheiminas a partir 

do critério da funcionalidade do movimento dentro da e para a 

magistratura como um todo 

e) A insuficiência de “provas” da AJD como ideológica ou utópica 

f) A (ir)relevância da consciência dos juízes-membros da AJD como 

veiculadores de idéias ideológicas ou utópicas  
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g) Ideologia e utopia como não sendo respectivamente performances ruins 

e boas de transmissão de idéias 

h) Possibilidades interpretativas de duas respostas para AJD frente à 

dicotomia ideologia e utopia 

Temos como momentânea conclusão - dada a insuficiência de com 

estes dados coletados em definitivo responder - a consideração de que há 

elementos ideológicos e utópicos na atuação da AJD. Chegamos a esta a partir 

de três pontos centrais pesquisados a través das entrevistas: a relação com a 

AMEPE, o corporativismo e a questão da democracia. 

Seria ideológico o movimento porque cumprem uma função de 

manutenção/ conservação das idéias, do sistema. Por esta entender-se-ia a 

aparente contradição da própria existência do grupo que de um todo se 

apresenta como um contraponto crítico dentro da magistratura. Contradição 

porque vai de encontro, num plano das idéias defendidas, à AMEPE, logo à 

própria categoria, mas são também membros participantes desta associação 

representativa dos juízes. É interessante para manutenção do status quo ter 

uma postura de abertura para a crítica, para a mudança, e este papel a AJD 

cumpriria em termos. 

Seria, todavia, também um movimento mannheimianamente utópico? 

Discutir esta possibilidade é questionar até que ponto se deseja a 

transformação da sociedade ou do judiciário, como a utopia mannheimiana 

explica, se a atuação é restrita e se impera a necessidade de uma certa 

conciliação com os interesses defendidos pela AMEPE.  

Das entrevistas transparecem o desejo utópico, nos parâmetros da 

definição de Karl Mannheim, de transformação ao enfatizarem como 
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perspectiva macro do grupo a construção de uma sociedade democrática. Os 

ideais democráticos, construção da democracia etc, são lugares comuns nas 

entrevistas e informativos da AJD, bem como a própria designação de ser uma 

associação de juízes para a democracia. Questionamos estes propósitos 

quando cotejamos uma outra questão com esta, qual seja o corporativismo. 

Fala-se em democracia e que uma característica do movimento é sua luta 

contra o corporativismo, mas a necessidade de coadunar os interesses da AJD 

com os da AMEPE, que é o órgão representativo para lutar por interesses 

corporativos, não representaria uma contradição em termos?  

Assim, ser anti-corporativista e intentar ideais democráticos seriam, 

numa classificação arbitrária características tendentes à expressão da utopia. 

Mas quando analisamos estas questões sob o prisma da relação da AJD com a 

AMEPE, pode-se dizer que surge a necessidade de se reformular tal percepção 

primeira. 

Foi este raciocínio que nos impulsionou a uma reformulação da hipótese 

inicial da pesquisa. A idéia de que seria a AJD um movimento utópico parecia 

ser o mais adequado para se compreender o movimento. Contudo, sopesando 

os três pontos na análise dos dados coletados, já não se podia pensar em 

termos exclusivos nem na utopia nem na ideologia. 

Havendo elementos possíveis de se identificar as duas posturas, nossa 

conclusão quer apenas ressaltar que não é de um todo boa nem má a ideologia 

ou utopia como parâmetros de manifestação de idéias. As posturas cumprem 

objetivos, estes fins ora podem indicar uma pretensão de mudança ora de 

manutenção do sistema, assim vemos a AJD. 
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Inegável, porém é ressaltar, quanto ao que identificaríamos elementos 

de uma utopia, a atividades do grupo com os ciclos de debates promovidos 

entre juristas e estudantes e que acompanhamos ao longo de um ano. O 

diálogo fomentado é, como acreditamos, um caminho para a democracia. 
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- ESBOÇO DA ENTREVISTA - 
 

1) Tem outra formação além de direito? 

2) Exerceu advocacia antes de ser juiz? 

3) Participou de algum movimento social antes de ser juiz? 

4) Em sua opinião, essa sua preocupação social, a julgar pela sua participação 

na AJD, seria influência da família, religião, política, faculdade, um pouco de 

tudo? 

5) Por que o Sr. ingressou como membro da AJD? 

6) Quais os propósitos da AJD? pelo que luta? 

7) A sociologia mais clássica fala de ideologia de classes, mas para além 

dessa concepção podemos dizer que há atitudes, comportamentos dessa 

categoria específica que são os juízes, ou seja, pode-se falar de uma ideologia 

da magistratura? 

8) Qual sua concepção de ideologia? 

9) Considerando a existência de uma ideologia dos juízes, pode-se dizer que a 

AJD é um movimento que luta contra essa ideologia da magistratura? 

10) Considera que a AJD teve ou tem influência do movimento do direito 

alternativo? qual sua opinião sobre o direito alternativo? 

11) Sobre a relação da AJD com a AMEPE, por que criar AJD se já existia uma 

associação de juízes, a AMEPE? 

 

 

 

 



 

 

139

  - ENTREVISTAS -  
 

ENTREVISTA 1 

 

1) TEM OUTRA FORMAÇÃO ALÉM DE DIREITO? 

Sim, em Filosofia na UFPE. Também tem pós-graduação em Segurança 

Pública pelo Curso Superior de Polícia. 

 

2) EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, por 10 anos. É juiz há 20 anos. 

 

3) PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, de movimento estudantil como secundarista quando estudava no IEP, foi 

da UEP, participou também da AP como estudante depois se desligou. 

 

4) EM SUA OPINIÃO, ESSA SUA PREOCUPAÇÃO SOCIAL, A JULGAR PELA 

SUA PARTICIPAÇÃO NA AJD, SERIA INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Sob a influência de todo contexto externo, sociedade, família, conhecimentos 

filosóficos, religiosos etc. 

 

5) POR QUE O SR(a). INGRESSOU COMO MEMBRO DA AJD? 

Porque a AJD tem proposta como braço político da magistratura. Na AMEPE 

você não tem liberdade política, já na AJD você tem essa liberdade de 

expressão, de comunicação, os assuntos que a AJD aborda são sociais, como 
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o ciclo de palestras em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco que dá uma 

chance enorme de você ter conhecimento e de atuar efetivamente na 

sociedade como agente transformador. 

 

6) QUAIS OS PROPÓSITOS DA AJD? PELO QUE LUTA? 

A AJD tem por interesse justamente a melhoria da prestação jurisdicional, a 

liberdade de consciência do juiz, ela também dá esse manto, essa proteção, 

porque é muito mais fácil o juiz se manifestar e se expressar como associação 

nas ações coletivas e que dizem respeito à cidadania. A AJD tem propostas de 

defesa de cidadania. 

 

7) A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA DE IDEOLOGIA DE CLASSES, 

MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO PODEMOS DIZER QUE HÁ 

ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA CATEGORIA ESPECÍFICA QUE 

SÃO OS JUÍZES, OU SEJA, PODE-SE FALAR DE UMA IDEOLOGIA DA 

MAGISTRATURA? 

Pode sim, existe uma ideologia voltada principalmente e infelizmente por 

espírito de corpo e é isso que a AJD combate. 

 

8) QUAL SUA CONCEPÇÃO DE IDEOLOGIA? 

São aqueles conceitos filosóficos, religiosos que se criam, que vêm na 

educação e que dá a pessoa um ideal, um objetivo de vida, isso é ideologia. 
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9) CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE UMA IDEOLOGIA DOS JUÍZES, 

PODE-SE DIZER QUE A AJD É UM MOVIMENTO QUE LUTA CONTRA ESSA 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? 

Pode-se sim exatamente dizer que a AJD luta contra essa ideologia da 

magistratura como um todo, pois a ideologia atual da magistratura não tem a 

ver com cidadania. Todas as ações da AJD, a ideologia da AJD, é voltada para 

o fortalecimento da cidadania. 

 

10) CONSIDERA QUE A AJD TEVE OU TEM INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO 

DO DIREITO ALTERNATIVO? QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O DIREITO 

ALTERNATIVO? 

Tem, visto a situação deles juízes procurarem sempre o interesse da 

sociedade, do coletivo, assim sempre se tem de lidar com uma margem de 

alternatividade em suas decisões. Você não pode ficar preso ao normativismo. 

 

11) SOBRE A RELAÇÃO DA AJD COM A AMEPE, POR QUE CRIAR AJD SE 

JÁ EXISTIA UMA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES, A AMEPE? 

A AMEPE é uma associação de classe que é pra defender os interesses 

específicos da classe, como lutar por melhorias salariais, por qualificação dos 

juízes, a AMEPE foi criada voltada para isso. Foi a necessidade de uma 

organização que tivesse uma atuação na sociedade que inspirou a AJD, daí a 

AJD como porta para que o juiz vá à sociedade, desça do pedestal dele, não 

cuide só dos interesses corporativistas, mas que vá atuar como ente, agente 

público, e vá atuar diretamente na sociedade. A AJD lhe dá a ideologia, dá a 

régua e o compasso. 
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ENTREVISTA 2 

 

1) TEM OUTRA FORMAÇÃO ALÉM DE DIREITO? 

 Não. 

 

2)EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, estagiei de 1981 a 82 e advoguei de 83 a 85 na “Comissão Justiça e Paz”. 

Esta foi uma organização internacional criada pelo Papa Paulo VI e instalada 

aqui por Dom Hélder – tendo sido reorientada após a saída de Dom Hélder. Era 

uma organização que trabalhava pelos Direitos Humanos, lá eu trabalhava 

prestando assessoria jurídica aos movimentos populares. Também participei da 

“Comissão de Direitos Humanos” da OAB/PE, onde se realizava visita aos 

presídios etc. Meu tempo de magistratura é 13 anos. 

 

3) PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, de movimento estudantil na universidade e da “Comissão Justiça e Paz”, 

apesar desta ser um movimento de base cristã-católica, minha participação era 

como jurista. 

 

4) TEM-SE UMA CONCEPÇÃO GERAL DO PERFIL DO MAGISTRADO 

COMO SENDO CONSERVADOR. ESSA PREOCUPAÇÃO SOCIAL DO SR. 

SE DEVE A QUÊ, EM SUA OPINIÃO? INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Uma opção política, não político-partidária, fruto da racionalidade e pautada 

numa atuação prática.  



 

 

143

 

5) SOBRE O HISTÓRICO DA AJD, QUAIS SUAS ORIGENS MAIS 

REMOTAS? TERIA ORIGEM NA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DOS 

JURISTAS PELA DEMOCRACIA QUE EXISTIA NA DÉCADA DE 60, ATÉ A 

QUEDA DO MURO DE BERLIM, ESPECIALMENTE NOS PAÍSES DA 

EUROPA OCIDENTAL – ESPANHA, ITÁLIA E FRANÇA? 

As origens da AJD estão num movimento de juízes italianos, da década de 70 

que se insurgiram contra o controle que a máfia exercia sobre o Estado. O 

movimento se chamava “Operação Mãos-limpas”, sendo também conhecido 

por “magistratura democrática”. Depois o movimento se expande para Espanha 

no contexto histórico do processo pela redemocratização espanhola. No Brasil, 

ainda informalmente, o movimento se inicia com um grupo de juízes que eram 

professores da USP. Formalmente a AJD inicia suas atividades em 1991, com 

sede nacional em São Paulo e tendo por objetivo trabalhar para construir a 

democracia, pois consideravam que não bastavam serem democráticos (os 

juízes). Atualmente conta com aproximadamente 200 integrantes no âmbito 

nacional. Depois se formou um núcleo no Maranhão. O núcleo pernambucano 

da AJD é posterior àquele, datando o início das suas atividades no ano de 

2000 - tem atualmente 11 juízes-membros, sendo 2 no interior - tendo inclusive 

promovido o I Encontro Nacional da AJD em dezembro passado. 

 

6) NA LITERATURA SOCIOLÓGICA TEMOS QUE EXISTE UMA IDEOLOGIA 

ESPECÍFICA DA MAGISTRATURA. A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA 

DE IDEOLOGIA DE CLASSES, MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO, 

PODEMOS DIZER QUE HÁ ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA 
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CATEGORIA ESPECÍFICA QUE SÃO OS JUÍZES? COMO O SR. VÊ A 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? ACHA QUE TEM? 

A magistratura não tem clareza da questão ideológica, mas evidentemente 

cada juiz carrega sua própria ideologia, i.é., há sim uma ideologia, mas não é 

algo claro. Em geral, os juízes tomam a questão da ideologia apenas no 

sentido de conjunto de idéias. Boa parte adota uma postura descolada do 

mundo, e isso decorre da própria formação acadêmica que cuida de nos fazer 

preocupados com a lei, com o mundo do dever ser, sem em nenhum momento 

cogitar dos objetivos ou das conseqüências de sua aplicação. Eu entendo a 

ideologia da magistratura a partir da formulação teórica de Karl Marx, de 

ideologia como falsa consciência do real. Alguns juízes criam uma ilusão 

pessoal, que está ligada ao desfrute dos prazeres da vida, i.é., por conta dos 

bons salários que percebem ou da participação em congressos e seminários 

financiados por setores de muito forte inserção na economia196 , experimentam 

a ilusão do desfrute e com ela carregam a impressão de que pertencem ou de 

que integram a elite.  

 

7) QUAIS PROPÓSITOS DA AJD? POR QUE LUTAM? HÁ FINALIDADES 

ALÉM DAS ASSOCIATIVAS ENTRE JUÍZES? 

A AJD trabalha para que o juiz tenha consciência de que exerce um serviço 

público, o que significa atentar para os interesses do povo – destinatários 

                                                 
196 Citou a revista Veja (algum número de 2004 ou 2005) que trouxe reportagem de um desses encontros 
que a Celpe promoveu em São Paulo convidando juízes daqui, quando paralelamente estava se discutindo 
aqui o reajuste das tarifas da Celpe. Tal fato cria proximidades, no cafezinho os advogados destas 
empresas patrocinadoras conversam com os juízes, depois estes juízes vão ter de julgar casos contra 
aquelas e os advogados são esses, já seus conhecidos, em termos. De alguma forma há uma aproximação 
que altera em algum grau a relação de imparcialidade. 
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ideais desse serviço. O corte está entre ter essa consciência ou ver a 

magistratura como meio para realização de seus interesses pessoais (tomando 

o sistema como corporativo, ou seja, tendo uma concepção de que ser juiz é 

para se aproveitar da situação e pautado por esta seu trabalho se volta em 

favor dos interesses econômicos e sociais do magistrado). 

 

8) PODE-SE DIZER QUE A AJD SE PROPÕE COMO MOVIMENTO CONTRA-

IDEOLÓGICO?  

Eu diria exerce, ao invés de “se propõe”, o papel de contraposição na medida 

em que chama a responsabilidade do magistrado para as conseqüências do 

seu atuar. Não posso dizer “propor” porque não tenho legitimidade para falar 

pela AJD, eu falo por mim como juiz-membro. 

 

 9) QUAL SUA OPINIÃO SOBRE DIREITO ALTERNATIVO? 

Que hoje não precisamos ser alternativistas, pois temos o conforto de 

podermos ser dogmáticos, nossa CF/ 88 permite isso. Atualmente, há uma 

dificuldade maior de se defender uma reintegração de posse contra 

trabalhadores rurais, por se ter na CF o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. O conflito fica entre uma norma e um princípio, e o princípio é maior, 

está no topo que é a CF. Os juízes podem até escamotear essa realidade, mas 

do ponto de vista do confronto, ele existe e o princípio deve preponderar. 

 

10) FALE SOBRE RELAÇÃO DA AJD COM AMEPE. 

Eu e outros membros da AJD, também somos integrantes da AMEPE, estamos 

trazendo, reproduzindo os debates sobre papel do magistrado, suas dificuldade 
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e limitações, para outros ambientes, aqui para AMEPE, por exemplo. Mas aqui 

na AMEPE temos que respeitar o compromisso corporativo. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Citou ainda revistas da AMEPE e Jornal, o quais tem discussão sobre independência dos juízes, tema 
caro à AJD e cedeu-nos exemplares. 
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ENTREVISTA 3 

 

1) TEM OUTRA FORMAÇÃO ALÉM DE DIREITO? 

Tem curso incompleto de Economia (fez até 4º ano) 

 

2) EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Sim  

 

3) PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, do Diretório Acadêmico da FDR, movimento estudantil. 

 

4) EM SUA OPINIÃO, ESSA SUA PREOCUPAÇÃO SOCIAL, A JULGAR PELA 

SUA PARTICIPAÇÃO NA AJD, SERIA INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Todas as afirmações. 

 

5) POR QUE O SR. INGRESSOU COMO MEMBRO DA AJD? 

Por identidade de objetivos. Precisava de uma associação que não defendesse 

apenas os interesses de classe. 

 

6) QUAIS OS PROPÓSITOS DA AJD? PELO QUE LUTA? 

Lutar por princípios democráticos e evitar lutas corporativas. 

 

7) A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA DE IDEOLOGIA DE CLASSES, 

MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO PODEMOS DIZER QUE HÁ 
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ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA CATEGORIA ESPECÍFICA QUE 

SÃO OS JUÍZES, OU SEJA, PODE-SE FALAR DE UMA IDEOLOGIA DA 

MAGISTRATURA? 

Pode. 

 

8) QUAL SUA CONCEPÇÃO DE IDEOLOGIA? 

[não respondeu] 

 

9) CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE UMA IDEOLOGIA DOS JUÍZES, 

PODE-SE DIZER QUE A AJD É UM MOVIMENTO QUE LUTA CONTRA ESSA 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? 

A AJD pode se contrapor a interesses da magistratura. 

 

10) CONSIDERA QUE A AJD TEVE OU TEM INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO 

DO DIREITO ALTERNATIVO? QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O DIREITO 

ALTERNATIVO? 

A AJD está mais para os movimentos sociais democráticos. 

 

11) SOBRE A RELAÇÃO DA AJD COM A AMEPE, POR QUE CRIAR AJD SE 

JÁ EXISTIA UMA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES, A AMEPE? 

As associações de classe privilegiam as defesas da corporação e os interesses 

da classe. A AJD se volta para a sociedade, para a questão dos Direitos 

Humanos.  
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ENTREVISTA 4 

 

Parte I – Geral  

1) SOBRE O ENTREVISTADO: 

Disse: que é natural de Recife, estudou na FDR/ UFPE e não tem outra 

formação além de Direito que concluiu em 1980. Tem mestrado em Direito. 

Conhece Dr. Carlos desde a época em que participaram de movimento 

estudantil enquanto universitários. Não foi filiado, mas foi colaborador do “velho 

partidão”. É marxista. Tem 20 anos de magistratura.  

 

2) EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Patrocionou algumas causas, mas advogou pouco, pois recém formado tornou-

se Procurador do Município de Olinda. Na época o Prefeito de Olinda era Zé 

Arnaldo, que era comunista e tinha uma proposta de parceria com ONGs, com 

GAJOP e Centro Luiz Freire, através dele entrou em contato e teve co-

participação em trabalhos em comuns realizados com a Comissão pelos 

Direitos Humanos” da OAB/PE e Comissão Justiça e Paz de Dom. Hélder. 

 

3) TEM-SE UMA CONCEPÇÃO GERAL DO PERFIL DO MAGISTRADO 

COMO SENDO CONSERVADOR. ESSA PREOCUPAÇÃO SOCIAL DO SR. 

SE DEVE A QUÊ, EM SUA OPINIÃO? INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Se fosse marcar um período pra demarcar essa sua conscientização com o 

social seria desde a época da faculdade. 
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PARTE II – AJD 

4) SOBRE HISTÓRICO DA AJD, QUAIS SUAS ORIGENS MAIS REMOTAS? 

TERIA ORIGEM NA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DOS JURISTAS PELA 

DEMOCRACIA QUE EXISTIA NA DÉCADA DE 60, ATÉ A QUEDA DO MURO 

DE BERLIM, ESPECIALMENTE NOS PAÍSES DA EUROPA OCIDENTAL – 

ESPANHA, ITÁLIA E FRANÇA?  

Na Itália a magistratura tem uma estrutura diferente da nossa, podendo 

inclusive os magistrados terem filiação partidária, assim muitos deles são 

filiados ao partido comunista. Surgiu o movimento do trabalho preventivo 

desses juízes italianos contra ditaduras, para combater possíveis futuras 

ditaduras – eles tinhas a experiência recente de Hitler e Mussolini e na época 

ainda estavam no poder Salazar e Franco. O objetivo era engajar a 

magistratura e trabalhar em prol dessa conscientização com um compromisso 

social. Vários juízes do Operação mãos-limpas eram comunistas. 

 

5) QUAIS PROPÓSITOS DA AJD? POR QUE LUTAM? HÁ FINALIDADES 

ALÉM DAS ASSOCIATIVAS ENTRE JUÍZES? 

È radicalizar o conceito de democracia. O militante da AJD é também militante 

dos Direito Humanos, principalmente. Lutam pela restauração do Serviço 

Público, pela moralidade, transparência e pela responsabilização dos 

corruptos. 

  

6) FALE SOBRE RELAÇÃO DA AJD COM AMEPE. POR QUE FAZER A AJD 

SE JÁ TINHA UMA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES? 



 

 

151

Apesar da atual gestão da AMEPE ser bastante progressista, no fundo tem 

aspecto corporativo. A AJD é anti-corporativista, no sentido de que vão além do 

associativismo. Entende que o corporativismo engessa e limita muito a atuação 

da entidade. Algumas vezes eles (da AJD) brigam contra conquistas ou pleitos 

em favor de vantagens desejadas por uma maioria dentro da magistratura. 

Assim são contra o corporativismo pois este fecha a visão de mundo para 

enxergar apenas os interesses pessoais (e da classe). 

 

PARTE III - IDEOLOGIA 

7) NA LITERATURA SOCIOLÓGICA TEMOS QUE EXISTE UMA IDEOLOGIA 

ESPECÍFICA DA MAGISTRATURA. A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA 

DE IDEOLOGIA DE CLASSES, MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO, 

PODEMOS DIZER QUE HÁ ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA 

CATEGORIA ESPECÍFICA QUE SÃO OS JUÍZES? COMO O SR. VÊ A 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? ACHA QUE TEM? 

Sim, há ideologia da magistratura. A magistratura é um dos mais importantes 

aparelhos ideológicos do estado, é um instrumento de dominação do qual a 

classe dominante dispõe contra os interesses mais legítimos do povo. È um 

dos instrumentos que o Estado detém para manter o status quo de classe 

dominante. 

 

8) EM QUE ESSA IDEOLOGIA INFLUI NAS DECISÕES JUDICIAIS? 

O comportamento do juiz está sempre direcionado para salvaguarda dos 

interesses da classe dominante. 
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9) PODE-SE DIZER QUE A AJD SE PROPÕE COMO MOVIMENTO CONTRA-

IDEOLÓGICO?  

Se propõe como contra-poder, no sentido de ser contraponto em relação à 

ideologia dominante. 

 

10) QUAL OPINIÃO DO SR. SOBRE DIREITO ALTERNATIVO? 

É a favor de uma interpretação alternativa do direito, do uso alternativo, porque 

opera em nível do instituído sonegado. A partir da CF/88 temos princípios e 

regras que dão pleno cabimento a uma prática com vistas ao social. Não se 

pode acusá-los (os juízes da AJD) de contra-dogmáticos e de alternativistas, 

pois operamos dentro do Direito Positivo, não negamos o Direito Positivo nem 

a dogmática como metodologias de trabalho. 
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ENTREVISTA 5 

 

1) TEM OUTRA FORMAÇÃO ALÉM DE DIREITO? 

Não 

 

2) EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Não. É juiz há 14 anos, porém já trabalhava na justiça há outros 7 anos.  

 

3) PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL ANTES DE SER JUIZ? 

Não 

 

4) EM SUA OPINIÃO, ESSA SUA PREOCUPAÇÃO SOCIAL, A JULGAR PELA 

SUA PARTICIPAÇÃO NA AJD, SERIA INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Diria que é exigência da própria sociedade, ela exige hoje cada vez mais 

justiça, não aquela da lei, mas no sentido correto do que é justiça e aí os juízes 

têm que interpretar a lei com o instrumento legislativo que tem nas mãos, mas 

levando em conta o sentimento comum de justiça. 

 

5) POR QUE O SR. INGRESSOU COMO MEMBRO DA AJD? 

Porque precisamos ter um movimento que equilibre o estado atual da justiça, 

pois os conservadores são a maioria e se não houver uma resistência é difícil 

mudar essa situação. 

 

6) QUAIS OS PROPÓSITOS DA AJD? PELO QUE LUTA? 
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A AJD luta para que o direito seja realmente destinado à maioria e não aos 

detentores do poder, nem sempre os que fazem a lei fazem-na com uma visão 

clara de que ela é para a maioria. Cabe então ao intérprete da lei dar esse 

contorno exato do que o legislador realmente deveria querer, ao menos. Quem 

está no poder é quem realmente faz a lei moldada ao seu interesse, nem 

sempre coincidente com o interesse público. 

 

7) A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA DE IDEOLOGIA DE CLASSES, 

MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO PODEMOS DIZER QUE HÁ 

ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA CATEGORIA ESPECÍFICA QUE 

SÃO OS JUÍZES, OU SEJA, PODE-SE FALAR DE UMA IDEOLOGIA DA 

MAGISTRATURA? 

Acredita existem juízes com ideologia e cada um tem que lutar para que sua 

ideologia seja reconhecida e assimilada no sistema. A ideologia da AJD, no seu 

entender, está mais próxima do sentimento de justiça da maioria da sociedade. 

 

8) QUAL SUA CONCEPÇÃO DE IDEOLOGIA? 

È a apreensão da realidade e do sentimento comum do que é ou não melhor 

para determinada sociedade.  

 

9) CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE UMA IDEOLOGIA DOS JUÍZES, 

PODE-SE DIZER QUE A AJD É UM MOVIMENTO QUE LUTA CONTRA ESSA 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? 

È possível afirmar que a AJD tem esse ideal de luta contra uma ideologia 

dominante na magistratura. 
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10) CONSIDERA QUE A AJD TEVE OU TEM INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO 

DO DIREITO ALTERNATIVO? QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O DIREITO 

ALTERNATIVO? 

Acha que sim, no sentido de procurar soluções sem negar o direito posto, a 

legislação, mas procurando uma nova interpretação sempre considerando o 

sentimento comum do que é a justiça. 

 

11) SOBRE A RELAÇÃO DA AJD COM A AMEPE, POR QUE CRIAR AJD SE 

JÁ EXISTIA UMA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES, A AMEPE? 

A AMEPE, associação local, ela abrange toda a magistratura onde há uma 

miscelânea de ideologias e nem sempre o que a AMEPE defende é o que a 

AJD defende, aquela tem mais amarras porque ela não foi criada em cima de 

uma ideologia, aí ela tem que trabalhar e conciliar os interesses de toda 

magistratura, ou pelo menos da maioria. Já a AJD foi criada com uma 

concepção de mundo diferente. 
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ENTREVISTA 6 

 

1) TEM OUTRA FORMAÇÃO ALÉM DE DIREITO? 

Não. Cursou Direito na FDR de 1990 a 1995. 

 

2) EXERCEU ADVOCACIA ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, de 3 a 4 anos em ONG pelos Direitos Humanos. É juíza há 2 anos e meio. 

 

3) PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL ANTES DE SER JUIZ? 

Sim, de movimento estudantil. 

 

4) EM SUA OPINIÃO, ESSA SUA PREOCUPAÇÃO SOCIAL, A JULGAR PELA 

SUA PARTICIPAÇÃO NA AJD, SERIA INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA, RELIGIÃO, 

POLÍTICA, FACULDADE, UM POUCO DE TUDO? 

Ao conjunto de fatores, primeiramente à formação familiar acrescida então da 

formação acadêmica, ressalvando-se que não necessariamente a formação 

oferecida pela faculdade ajuda nessa preocupação social, mas sim a formação 

que se tem buscando outros complementos àquela. Participou do Movimento 

Contra-dogmática, que era movimento mais filosófico visto ser um grupo de 

estudo existente na FDR, esta preocupação estava além de também ser 

politicamente movimento estudantil. 

 

5) POR QUE O SR(a). INGRESSOU COMO MEMBRO DA AJD? 

Porque a AJD é associação onde encontra pares que atuam de uma forma que 

acredita ser ideal para uma postura do magistrado, e acredita que agregando 
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forças fica mais fácil lutar. Conheceu a AJD ainda como estudante e que não 

tinha certeza à época se queria ser juíza mas que se fosse juíza seria da AJD. 

 

6) QUAIS OS PROPÓSITOS DA AJD? PELO QUE LUTAM? 

Luta por uma magistratura mais transparente, mais democrática, que ofereça 

uma prestação jurisdicional à contento para a população, em que os direitos 

fundamentais sejam garantidos, em que não exista a preferência ou a proteção 

de setores mais privilegiados da sociedade, em que os litigantes ali estejam em 

pé de igualdade, que sejam vistos pelo tribunal de uma forma isonômica para 

que possam ali litigar pelos seus direitos. 

 

7) A SOCIOLOGIA MAIS CLÁSSICA FALA DE IDEOLOGIA DE CLASSES, 

MAS PARA ALÉM DESSA CONCEPÇÃO PODEMOS DIZER QUE HÁ 

ATITUDES, COMPORTAMENTOS DESSA CATEGORIA ESPECÍFICA QUE 

SÃO OS JUÍZES, OU SEJA, PODE-SE FALAR DE UMA IDEOLOGIA DA 

MAGISTRATURA? 

Pode sim, diz que é difícil alguém exercer qualquer cargo que seja sem uma 

ideologia. Por mais imparciais que sejam os juízes no julgamento, por mais 

imparciais que tenham de ser, são seres humanos e estão ali com uma carga 

ideológica que lhes pertencem. 

 

8) QUAL SUA CONCEPÇÃO DE IDEOLOGIA? 

É um conjunto de idéias e formas de agir, conjunto de atitudes frente a uma 

sociedade, a determinados problemas. 
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9) CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE UMA IDEOLOGIA DOS JUÍZES, 

PODE-SE DIZER QUE A AJD É UM MOVIMENTO QUE LUTA CONTRA ESSA 

IDEOLOGIA DA MAGISTRATURA? 

A AJD é um movimento que luta contra práticas que por ora ainda dominam a 

magistratura, práticas não muito sensatas, não muito corretas, de privilegiar 

determinados setores em detrimento de outros. A luta da AJD não se propõe 

apenas contra o corporativismo, combate a prática dos juízes para com a 

sociedade. 

 

10) CONSIDERA QUE A AJD TEVE OU TEM INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO 

DO DIREITO ALTERNATIVO? QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O DIREITO 

ALTERNATIVO? 

Não sabe dizer se teve uma influência ideológica ou doutrinária, apenas afirma 

que alguns membros que participaram do movimento do Direito Alternativo, do 

uso alternativo do direito, também fazem parte da AJD. Diz que participou 

muito do movimento do Direito Alternativo enquanto estudante, era o 

movimento contra-dogmático, mas considera que eles [juízes da AJD] fazem 

muito mais o uso alternativo do direito que é usar o direito que está posto, haja 

vista a CF garantir os direitos fundamentais que responde à contento os que 

são menos favorecidos que vêm à justiça litigar pelos seus direitos, pessoas 

estas amparadas também pela legislação internacional. Então, na verdade, 

apenas se usa o direito que está aí, talvez chamado uso alternativo do direito 

por ser uma prática diferenciada nos tribunais.  
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11) SOBRE A RELAÇÃO DA AJD COM A AMEPE, POR QUE CRIAR AJD SE 

JÁ EXISTIA UMA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES, A AMEPE? 

O porquê é que são coisas completamente diferentes. A AMEPE, como as 

demais entidades associativas de classe, luta pelos interesses da classe e a 

AJD é outra questão, é movimento também de juízes, porém muito mais 

doutrinário, filosófico, que defende essa prática diferenciada da magistratura e 

que não é movimento corporativista. 
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