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perché si fa, montando, più sincero.

(Dante, Paradiso, Canto XIV, 138)
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Apresentação

Coleção Seriada de Estudos do PPGD-UFMG

Em setembro de 2017, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais decidiu por relançar coleção 
seriada de estudos monográficos associados a sua área de concentração “Direito 
e Justiça”, com destaque para a publicação de trabalhos de investigação de do-
centes e discentes nas quatro linhas de pesquisa em plena produção e atividades 
no Programa: Poder, Cidadania e Desenvolvimento no Estado Democrático de 
Direito; Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito; História, Poder e 
Liberdade; e Estado, Razão e História. 

Com base na seleção promovida nos termos do Edital de Fomento Institu-
cional 2017 para Livros Científicos Seriados do PPGD-UFMG, foram contem-
plados autores de publicações de estudos monográficos, além de teses e dis-
sertações defendidas recentemente junto ao Programa, em obras que agora se 
apresentam ao público leitor especializado e que objetivam divulgar conteúdo 
científico-acadêmico produzido na área do Direito. 

E não poderia ser diferente essa missão por parte de nosso Programa. Ele é 
o mais antigo em funcionamento no Brasil. Seu curso de Doutorado foi criado 
em 1931, nascendo com evidente vocação interdisciplinar, nas interfaces entre 
direito, política, economia e filosofia. Na esteira dessa tradição, consolidou-se 
como grande referência no sistema de ensino superior no Brasil e espaço de di-
álogo acadêmico com os grandes centros de pesquisa e universidades no estran-
geiro, especialmente intensificado, ao longo dos anos, por trabalhos científicos 
regularmente publicados na Revista Brasileira de Estudos Políticos – RBEP e 
Revista da Faculdade de Direito da UFMG. 

Contando com o indispensável apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio de seu Programa de Excelência 
Acadêmica (Proex), e com a primorosa composição e diagramação pela Editora 
Lumen Iuris, os trabalhos científico-acadêmicos compartilhados nesta coleção 
seriada têm formato aberto, tornando-se plenamente acessíveis a todos pesqui-



sadores e pesquisadoras no Brasil e exterior. Importante relembrar que as obras 
aqui coligidas estão ancoradas por premissas que inspiram o PPGD-UFMG, 
suas linhas de pesquisa e projetos coletivos de investigação: interdisciplinarida-
de, inovação, transformação das realidades sociais e desenvolvimento, promo-
ção dos direitos humanos, releituras críticas, humanistas, jusfilosóficas, interna-
cionalistas e comparadas. Todas elas, juntas, enriquecerão a visão estratégica e 
consistente de pesquisa no Brasil, em sintonia com as missões da universidade 
pública, plural e aberta para o diálogo com a sociedade.

 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Fabrício Bertini Pasquot Polido



Prefácio

A obra de Rafael Abras, “Cinismo e Decisão: Como julgam os Juízes?”, vem 
se somar a um necessário e oportuno esforço acadêmico de compreender, ques-
tionar e propor soluções em relação ao modo de atuação de uma das esferas que 
mais tem chamado a atenção nos últimos anos, seja no Brasil, seja em outros pa-
íses: o Poder Judiciário. O trabalho gira em torno da seguinte questão: “Como 
os juízes julgam e quais os fundamentos para a decisão ou quais os fundamentos 
para a forma, para o método de decidir?”

Nenhuma questão seria temporalmente mais pertinente do que esta no Bra-
sil atual. Em um país em que quase ou nenhuma accountability é oferecida pe-
las autoridades judiciárias, seja no exercício de suas funções, seja em aparições 
públicas desprovidas de qualquer padrão normativo, seja na busca desenfreada 
por mais e mais privilégios corporativos sem respaldo jurídico, moral ou ético, o 
olhar crítico por parte da academia é uma exigência do próprio sistema consti-
tucional. Curioso é pensar que o crescimento das funções judiciais não é privi-
légio nosso.1 O trabalho de Abras vem se somar a uma constante preocupação 
de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de 
Direito da UFMG. Pelo menos desde meados da década de 1990, várias disser-
tações de Mestrado e tese de Doutorado se debruçaram sobre a temática. O re-
sultado ora publicado, advindo da dissertação de Mestrado defendida brilhante-
mente por Abras perante banca composta por mim (orientador), pelo Professor 
Bernardo Gonçalves (UFMG) e pelo Professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz 
(PUCMinas), vem se somar de um modo singular a essa gama de trabalhos.

Singular por quais razões? É curioso que tenhamos diversos autores nacio-
nais de diversas linhas de pesquisa se debruçando constantemente sobre juízes 
e cortes brasileiras.2 A obra de Abras, contudo, apresenta uma nova perspectiva 

1 Cf. HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. 
New Haven, CT: Harvard University Press, 2007.

2 Apenas para ficar em alguns nomes que recentemente se manifestaram: STRECK, Lenio Luiz. 
LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. CATTONI, Marcelo. O que é isto "o novo que pede 
passagem" do TRF4 e Joaquim Falcão? Conjur, https://www.conjur.com.br/2018-jan-26/opiniao-
isto-passagem-trf-falcao, acesso 31 jan. 2018; MENDES, Conrado Hübner. Na prática, Ministros do 



de trabalho. Adotando uma escrita extremamente rica e fora dos padrões do ba-
charelismo brasileiro, ele percorre inicialmente a colocação da própria distinção 
entre ratio e voluntas (Capítulo 1). Este primeiro momento é importante para 
entender a genealogia do protagonismo do Judiciário. Na sequência, o próprio 
“marco teórico” é apresentado: passa-se a diferenciar, forte em Sloterdijk, ky-
nismo e cinismo, demonstrando como um fenômeno clássico de crítica de uma 
razão dominante passa a ser instrumentalizado para justificar o injustificável. 
Este Capítulo 2 apresenta os “escândalos” do Judiciário brasileiro que, louca-
mente, escandalizam menos do que deveriam: trabalhadores transportados com 
animais não seriam lesador, uma vez que Noé teria feito o mesmo biblicamente; 
um mesmo tribunal declara uma nomeação de Ministro inválida e, em seme-
lhantes condições, outra válida; um Ministro da Justiça é guindado ao Supremo 
Tribunal Federal, apesar de defender academicamente a inviabilidade de uma 
indicação desse quilate pelo Presidente da República; um crime de responsa-
bilidade é imputado a uma Presidenta da República, mas não a seu Vice ou a 
dezesseis governadores em situação semelhante, sem que o STF nada faça.

Esses dois primeiros capítulos já valeriam por toda a obra. Afinal, se alguém 
se dispusesse a escrever um compêndio de “anedotas” (pouco risíveis, em verda-
de, trágicas) apresentadas por juízes e cortes recentemente, o livro não teria fim. 
Vejamos: um juiz federal determina a quebra do sigilo telefônico da então Presi-
denta da República, pede desculpas ao STF e depois diz que não se arrepende; 
outro determina que a autoridades policiais utilizem equipamentos de som para 
privar alunos ocupantes de uma escola do sono, a fim de que eles deixem o prédio 
público; uma condenação criminal por corrupção não determina qualquer ato de 
ofício, assenta-se em frouxas provas testemunhais e delação discutível, além de se 
dar sobre fatos posteriores à ocupação do cargo de Presidente da República – com 
a confirmação em segundo grau nos termos de uma suspeita moral e sem qualquer 
determinação fática adequada;3 um juiz federal, casado com uma juíza federal, 

STF agridem democracia, escreve professor da USP, Folha de S. Paulo, http://www1.folha.uol.com.
br/ilustrissima/2018/01/1953534-em-espiral-de-autodegradacao-stf-virou-poder-tensionador-diz-
professor.shtml, acesso 31 jan. 2018; MEYER, Emilio Peluso Neder. Constitucionalismo, autoritarismo e 
juristocracia. Jota, https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/constitucionalismo-autoritarismo-
e-juristocracia-03112017, acesso 31 jan. 2017.

3 “(…) quem responde por crime tem que ter participado dele, ou seja, e para ter participado dele, 
alguma coisa de errado ele fez.” Trecho do voto do Desembargador Victor Laus, do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, na confirmação da condenação pelo Juiz Federal Sérgio Moro do ex-Presidente 
Lula no caso do triplex. G1. Veja os principais trechos do julgamento do recurso de Lula no TRF-4, 



mesmo postando-se como combatente heroico da corrupção, reivindica e obtém 
duplicidade de auxílio-moradia (de per si, questionável) ainda que residindo am-
bos no mesmo imóvel. Os exemplos, infelizmente, são infindáveis.

Em seguida, Abras traz aqueles que seriam as três perspectivas de compreensão 
do modo de decidir dos juízes: o ponto de vista normativo, o ponto de vista político e 
o ponto de vista biológico. Para o ponto de vista normativo (Capítulo 3), o autor traz 
à colação uma peculiar leitura da obra de Ronald Dworkin – da qual nos afastamos, 
registre-se, sem que isto retire o mérito de sua pesquisa e conclusão autônomas. Para o 
ponto de vista político (Capítulo 4), o autor adota os modelos atitudinal e estratégico, 
refutando a crueza da suposta crítica dessa corrente que enxerga uma fusão entre 
direito e política. Chama a atenção a rica contribuição trazida com a análise da obra 
de Segal e Spaeth. Para o ponto de vista biológico (Capítulo 5), explicações de ordem 
fisiológica devem ser também consideradas ao se analisar como os juízes decidem. 
Abras procede a uma interessante discussão com a obra de Jonathan Haidt. O Capí-
tulo 6 é o lugar das conclusões da pesquisa empreendida, em se postula uma mediação 
dos diversos “credos” ou modelos. Abras atenta para o problema fundamental da for-
mação jurídica acadêmica no Brasil, ao qual adicionaríamos outro, o da relação entre 
academia e juízes, tantas vezes confundida e mal conduzida.

Ao leitor é preciso deixar a advertência de que essa é uma obra dos tempos 
que ela “vive”. Tempos de golpes, agressões e supressões de direitos, austeridade, 
desigualdade extrema, polarizações, privilégios, tensões transformadas em con-
tradições. Abras tem a vantagem de colaborar de uma forma única, recorrendo 
à arte, à literatura de Musil ou Dostoievski, à filosofia e ao próprio Direito, para 
que possamos pensar ainda mais criticamente o momento e nossos juízes.

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2018.

Emilio Peluso Neder Meyer
Professor Adjunto de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG

(Graduação e Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado)
Mestre e Doutor em Direito pela UFMG

Estágio Pós-Doutoral pelo King’s College Brazil Institute (2014-2015)
Fellow no King’s College Transnational Law Summer Institute (2016)

Coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG

em Porto Alegre. https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/veja-os-principais-trechos-do-
julgamento-do-recurso-de-lula-no-trf-4-em-porto-alegre.ghtml, acesso 31 jan. 2018.





1

Introdução

Faz um bom tempo que diagnósticos são feitos em vão. Se a ciência moderna 
se vangloria por explicitar o que antes não se revelava nítido, hoje, mesmo com 
a nitidez de um saber melhor, amparado por pesquisas, conclusões, esforços e 
gasto de tempo, o conhecimento conquistado não se efetiva enquanto não for 
reconhecido, subjetivamente, como um meio apropriado para a autoconserva-
ção e manutenção das relações e posições de poder1. 

No campo jurídico, as muitas técnicas de interpretação desenvolvidas ao 
longo dos tempos aparecem, na maioria das vezes, como mais um instrumento 
de justificação ad hoc, para uma decisão que foi escolhida anteriormente e que 
se utiliza da roupagem acadêmica – em algumas ocasiões, deformada2 – para 
garantir certa legitimidade ante a prestação de contas à ciência oficial. 

Cada vez mais, as técnicas e argumentos jurídicos, em suas múltiplas ver-
tentes, aparecem como uma roupa que se escolhe conforme a pessoa que se 
espera para jantar. Não que a troca de roupas seja um aspecto inevitavelmente 
prejudicial, não que as técnicas devam permanecer fixas e inadequáveis aos 
casos concretos, antes, porém, o que se percebe é que certas pessoas são rece-
bidas nos encontros sempre com uma roupa mais leve. A flexibilidade técnica 
torna-se um instrumento a serviço dos que a manejam e essa instrumentalida-
de, muitas vezes, não é aplicada em busca de um saber melhor ou de um saber 

1 Cf. ADORNO E HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido A. de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985

2 Fausto Santos de Morais que, depois de estudar as 189 decisões que se fundamentaram no método 
da aplicação da proporcionalidade de Alexy, concluiu que a maioria das fundamentações não foram 
claras e objetivas e destoaram da correta aplicação da técnica de Alexy, de modo que o princípio da 
proporcionalidade tornou-se uma invocação ex machina, um argumento instrumental de superfície 
espelhada que reflete o mero desejo arbitrário do intérprete (IN: MORAIS, Fausto de Santos de. 
Hermenêutica e pretensão de correção: uma revisão crítica da aplicação do  princípio da proporcionalidade 
pelo Supremo Tribunal Federal. São Leopoldo: Unisinos, 2013, tese de doutoramento). Cf: CRUZ, 
Álvaro Ricardo de Souza. Regras e princípios: por uma distinção normoteorética. IN: Hermenêutica 
Jurídica e(m) Debate: o constitucionalismo brasileiro entre a teoria do discurso e a ontologia existencial. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007; MEYER, Emílio Peluso Neder. Decisão e Jurisdição Constitucional: 
Crítica às sentenças intermediárias, técnicas e efeitos do controle de constitucionalidade em perspectiva 
comparada. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; 
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que ignora a tensão entre imunitas e comunitas, mas aparece como testificação 
de uma razão cínica, que dá aos amigos a leveza da adequabilidade e aos ini-
migos o peso da rigidez da lei. 

Não obstante o cinismo ser a mais nova palavra da moda das últimas sema-
nas, especialmente quando se vislumbram as falas contraditórias de ministros 
das Cortes Superiores e suas manifestações escancaradamente partidárias, en-
contros e reuniões de magistrados com políticos e investigados, o intuito de co-
onestar decisões judiciais revela-se cercado por uma série de fatores e perspec-
tivas complexas, em que subjaz uma racionalidade historicamente construída 
e sintomática que carrega consigo algumas metamorfoses de valor – perceber 
o cinismo significa também perceber o próprio tempo. E, para ter uma visão 
abrangente é preciso contornar e descrever a história a fim de observar como foi 
configurado o entorno e propor um novo caminho para uma nova e inevitável 
narrativa que segue.

Embora seja imperioso destacar que as decisões judiciais, muitas vezes, 
recaem em argumentos cínicos, nos quais mesma justificativa compõe resul-
tados completamente distintos ou quando em casos semelhantes não se utiliza 
a mesma justificativa3 ou, ainda, quando a mudança de posição e decisão 
aparece essencialmente aleatória e não íntegra4; primeiramente, é necessário 
indagar sobre a validade das decisões judiciais em sua correspondência com 
o constitucionalismo – nesse aspecto, a decisão judicial desponta também 
enquanto compromisso com os princípios enunciados na Constituição – e 

3 A respeito do julgamento do MS 26.603/DF, que tratava da fidelidade partidária, o então ministro 
Joaquim Barbosa defendia que o procedimento adequado era o da emenda constitucional e mesmo 
que houvesse “anseios generalizados em prol de uma moralização da vida político-partidária 
do nosso país”, Barbosa disse “não vejo como fazê-lo nos termos propostos na impetração [dos 
mandados de segurança]”. Diferentemente, na votação da Lei da Ficha Limpa, Joaquim Barbosa 
claramente se posicionou a favor da “completa moralização da nossa vida pública” ( RE 630.147/
DF). A autocontenção judicial anteriormente defendida aparecia, então, como uma justificativa 
instrumental para determinadas circunstâncias. (Cf. Capítulo 4). 

4 Em menos de três anos, o ministro Luiz Fux mudou completamente o posicionamento sobre 
direito de antena e acesso ao Fundo Partidário. Se no MS 32.033/DF, Fux defendia que o desenho 
institucional não permitia o julgamento da matéria pelo STF, na ADI 5.105/DF, que tinha o mesmo 
tema e o mesmo assunto do MS 32.033/DF, em um voto de 37 páginas, a argumentação era outra. 
Citando Ely, o ministro-relator argumentou que os juízes estão numa posição neutra para avaliar, 
diferentemente dos parlamentares, e por estarem nessa posição, por serem investidos de “maior grau 
de imparcialidade e neutralidade”, estão aptos para apreciar a matéria. O argumento do desenho 
institucional, sobre a mesma matéria, mudara de contorno. 
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destacar, do ponto de vista subjetivo, como e por que os juízes se tornaram os 
responsáveis por julgar. 

Assim, o presente trabalho inicia-se com a metáfora da navegação, descre-
vendo a Constituição enquanto pacto social que coloca todos no mesmo barco, 
mas que atribui aos juízes decidir as querelas e tomar o timão sempre tendo 
como referência a interpretação constitucional. Orientando-se por duas per-
guntas principais – “o que legitima a decisão judicial?” e “quem interpreta a 
Constituição?” –, o primeiro capítulo pretende narrar a relação entre interpre-
tação, Constituição e função jurisdicional, destacando como os juízes se torna-
ram praticamente os intérpretes oficiais da Constituição e das leis. 

No segundo capítulo, abordam-se a racionalidade cínica e suas implicações 
na análise das teorias da decisão. Nesse momento, caracteriza-se o kynismo en-
quanto resistência, enquanto exercício e desejo de horizontalizar a hierarquia 
social, alterar os significados sociais, desestabilizar a estrutura social injusta e 
criticar formas de pensamento excessivamente idealistas. De outro lado, apre-
senta-se como tal crítica trocou de lado, como o kynismo se transformou em 
cinismo e assumiu a lógica dos senhores: resistir não para mudar, mas para 
manter o status quo através do próprio mecanismo do esclarecimento.

Após evidenciar tanto a posição histórico-institucional dos juízes como respon-
sáveis pela decisão e interpretação timótica constitucional quanto cinismo moderno 
nesse papel de instrumentalização da técnica a serviço da autoconservação indivi-
dual, o itinerário do trabalho se desdobra por meio das seguintes indagações: como 
os juízes julgam e quais as teorias que explicam esse julgamento? Como essa autori-
dade deve decidir e quais os fatores que influenciariam sua decisão? 

É sob esse viés que se analisa a relação entre decisão e justificação – relação 
que pode ser também traduzida, em alguns momentos, como o problema entre 
racionalidade e legitimidade –, esboçando o fio histórico e argumentativo que 
unifica as explicações sobre o comportamento dos juízes na decisão e nos quais 
se manifesta a razão cínica. 

Acompanhando a metamorfose da leitura racional do mundo em, gradativa-
mente, leitura ortodoxa, leitura política e leitura biológica, os capítulos seguin-
tes procuram explicitar tais perspectivas e evidenciar a insuficiência quando 
não há mediação, identificando como o cinismo moderno se manifesta em cada 
leitura sobre a decisão e o comportamento judicial. 

No terceiro capítulo, constrói-se uma crítica ao cinismo nas teorias or-
todoxas normativas da decisão. Ante a pergunta “como os juízes devem 
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julgar?”, há uma série de sintomas cínicos que, exemplificados em determi-
nadas decisões, revelam como o método jurídico, supostamente considera-
do como objetivo, acessível e matematizável, assume contornos subjetivos, 
inacessíveis e aleatórios.

No quarto capítulo, o foco se torna a relação entre cinismo e a teoria de 
explicação das decisões segundo os modelos políticos atitudinal e estratégico, 
especialmente diante das duas perguntas principais da ótica desta abordagem, 
a saber, “como os juízes atingem sua preferência pessoal na decisão?” (modelo 
atitudinal) e “como os juízes são influenciados por um conjunto de fatores ins-
titucionais delimitadores em suas decisões?” (modelo estratégico). No entanto, 
procura-se, antes, extrair uma crítica indireta que o modelo atitudinal faz ao 
modelo legal. Mais do que dizer que os juízes julgam de acordo com o que pen-
sam, o modelo atitudinal parte do diagnóstico da insuficiência em estabelecer 
uma distinção clara entre argumentos de política e argumentos de princípio. Se 
o modelo ortodoxo-normativo pressupõe uma racionalidade capaz de alcançar 
uma verdade – a única resposta correta ou o acesso a uma verdade matemática 
alcançada por seguir o correto método –, o modelo atitudinal pressupõe não so-
mente a cisão entre razão e verdade, mas a correspondência entre racionalidade 
e ideologia. Também é abordada, posteriormente, a contribuição do modelo 
estratégico em explicitar os fatores externos, especialmente quando vislumbra o 
papel do meio ambiente, das circunstâncias institucionais e políticas que pres-
sionam a posição decisória do juiz.

No quinto capítulo, relaciona-se o cinismo e a perspectiva biológica, ne-
orrealista, representada, sobretudo, pelo modelo sócio-intuicionista de Hai-
dt, o qual procura explicitar e explorar o papel das emoções nos julgamentos 
morais. Sobre tal abordagem explicativa de como os juízes julgam, o foco é 
o próprio indivíduo enquanto corpo, enquanto partícipe biológica e racio-
nalmente de um sistema imunológico, “defensivo mental” que se coloca “efi-
ciente e dissimuladamente a serviço de um centro de si mesmo dominante 
e de suas necessidades de sentido”5. 

Por fim, o último capítulo recupera o sentido do kynismo, tanto em relação 
à necessidade de mediação entre diferentes perspectivas quanto em detrimento 
do imperativo de uma formação contínua, feita por exercícios que vão de bai-

5 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 159. 
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xo para cima, que são cônscios do desequilíbrio material entre as pessoas e se 
preocupam em diminuir o hiato entre idealidade e realidade, teoria e prática. 

No tocante à forma de exposição, adverte-se que, no presente texto, o uso 
de metáforas e referências intertextuais, especialmente literárias, é proposital, 
justamente pelos seus valores mediativos e pela rejeição à fixação conceitual. 
Embora, na maior parte do contexto científico, a metáfora apareça como fonte 
de perturbação, em que um elemento heterogêneo reporta a um contexto dis-
tinto, geralmente indicando as ruínas de uma civilização antiga, de um tempo 
antigo que, apesar de não aceito, ainda permanece com suas verdades válidas, 
crê-se, aqui, que as metáforas são suportadas6 e indicam aquilo que não aparece, 
mediando dois contextos distintos, mostrando “mais do que aquilo que contém, 
mais do que aquilo para que foi escolhida”7. 

A metáfora incorpora o contexto estranho e aponta para um grau superior, 
grau esse que remete também a um devir, que remete à provisoriedade e mu-
tabilidade dos signos ante ao sentido. É por isso que a imprecisão da metáfora 
torna-a tão desprezível para a linguagem conceitual teórica, a qual parece pro-
curar sempre uma purificação fechada em si mesma e que se basta a si mesma. 
Quando não é possível fórmulas, a metáfora pede passagem – a metáfora ultra-
passa a convencionalidade das fórmulas, remetendo a uma inter-relação muito 
maior que a mera ligação entre “estados iniciais com estados finais”8. Não em 
vão que Wittgenstein irá descrever a filosofia como “algo que assenta no privile-
giar de metáforas sem razão suficiente para a sua escolha9”: pois onde se verifica 
uma descrença com a purificação conceitual, diagnostica-se a insuficiência do 
meio e observa-se uma necessidade de mediação entre perspectivas que, embora 
distintas, em muitos casos se complementam; ali a metáfora aparece não apenas 
como um modo de exposição adequado, mas a testificação da relação e do con-
teúdo interconexo através da própria forma de exposição – a forma corresponde 
ao conteúdo e vice e versa. 

Ressalte-se, por fim, que aqui se procurou afastar do proselitismo acadê-
mico tanto em louvar as técnicas sistemáticas ou pressupostos metodológicos 
quanto em enaltecer determinado paradigma constitucional, seja ele liberal 

6 BLUMENBERG, Hans. Naufrágio com Espectador. Tradução de Manuel Loureiro. Lisboa: Vega, s/d, p. 104

7 Ibidem, p. 106

8 Ibidem, p. 117

9 Ibidem, p. 116
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ou do bem estar social. As críticas ao ativismo judicial e à politização do Ju-
diciário por si só enquanto método pressupõem um centro totalitário do qual 
também comungam as críticas ao procedimento pelo procedimento e da não 
materialização dos direitos ante a um formalismo entronizado. Tanto a juris-
trocracia quanto o legalismo e a obediência ao método podem se enveredar 
num solipsismo cínico, que fixa seu credo em uma fé que não consegue dia-
logar com as diferentes perspectivas e, em especial, ignora conscientemente 
as reinvindicações que questionam, de baixo, o direito como instrumento de 
manutenção da posição de poder. 
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Capítulo 1: No Mesmo Barco: Constituição, 
Posição e Decisão – De como os 
Juízes se Tornaram Timoneiros

1. Da representação da decisão

Talvez a história do pensamento moderno reflita a mudança do protagonis-
mo dos pronomes. Se com Kant, buscava-se as condições de possibilidade para 
o eu ir adiante10, recuando por meio da fundamentação do âmbito lógico para 
tentar saltar através da atividade prática, o Ele do Espírito Absoluto hegeliano 
escreve através da História e se manifesta distintamente em cada época, a cada 
povo, em cada ambiente, segundo as concepções particulares, seja falando atra-
vés da sarça ardente ou da fenomenologia do Espírito11; diferentemente de um 
Tu a ser desvendado na dialética do reconhecimento de Levinás ou Honneth, 
ou com o existencialismo do século XX, que procura sondar o Outro enquanto 
mais próximo que apenas um conceito inócuo, relacionando em certa medida 
até mesmo com o inferno ou com o reflexo de Narciso. 

Não sem pertinência, desde o Esclarecimento, nota-se um movimento do 
pensamento que tenta ir além da análise do dado e se inclina perante o que 
possa ser construído. Em tal genealogia, o patriarca – Founding Father – inicia a 
navegação através da investigação do caráter transcendental a priori da estrutu-
ra do conhecimento, vislumbrando o espaço lógico e ideal de possibilidade para 

10 Consoante o exposto na introdução, aqui o leitor percebe que o método a ser adotado no presente 
trabalho estabelece uma relação mais livre e espumosa com os diferentes âmbitos do saber. As 
fundamentações das referências, da retórica ou da forma de exposição utilizadas pressupõem leituras 
e intertextualidades que, se meticulosamente fossem explicitadas pelo autor, implicaria em uma 
extensão desnecessária e não seria eficaz para o que se propõe no presente capítulo: uma genealogia 
que situa a decisão e a posição dos juízes dentro do fio histórico da racionalidade. 

11 À pergunta retórica “não seria Hegel comunitário, a ponto de se poder dizer ‘nós’ em vez de ‘ele’?”, 
responde-se: evidenciar a terceira pessoa nos termos do idealismo hegeliano é, sobretudo, atentar 
para o fato de que o Ele se torna autônomo quando formado pela consciência que o homem tem si 
mesmo, enquanto imagem autônoma do eu. Para tanto, conferir o início do capítulo 4. 
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determinação da ação – não se pergunta o que se vê, mas como se vê e o que 
estrutura a possibilidade de se ver. A luneta aponta para o observador até ele 
conseguir ser capaz de dizer terra à vista. Não que os navegadores tenham feito 
o chão do navio a sua pátria mesmo provisória, mas ancorados na esperança de 
um ponto firme ainda a ser descoberto suspendem a moral nativa para atingir 
determinado fim – enquanto o Eu não tenta ver-se navegando, mas olha para as 
possibilidades de navegação, é navegado pelo mar. 

Estabelecida a família nesta nova terra estrangeira, que nasce com imigrantes 
que vendo a si mesmos formalmente em iguais condições de possibilidade de co-
nhecimento, percebe-se a impossibilidade da nudez ante as vestes trazidas desde 
o berço. Como segundo movimento, numa passagem entre o ideal e o real, entre 
as lentes da luneta e o território recém-conquistado, percebe-se que a estrutura e 
a capacidade não são nada se não tiver um entorno – o eu não subjaz sozinho sem 
relevar as circunstâncias e sua situação dentro de um contexto, especialmente his-
tórico. Nesse sentido, os imigrantes veem-se como parte de um projeto, posto desde 
os mais antigos séculos, em que outros imigrantes, com diferentes, mas semelhantes 
sentimentos, passaram quando fundaram a nação-berço, da qual os novos imigran-
tes rompem com os domínios e com o cetro – a América não é a última Eneida. Se 
o projeto nasce com o êxito do descobrimento, aqui os recém-chegados, tais quais 
os pais fundadores da pátria ao qual eles são dissidentes, agradecem aos mesmos 
deuses oficiais, para, no futuro, transmutá-los em outros nomes e por outros nomes 
também chamarem a si mesmos12.  

Por sua vez, o terceiro, mais complexo e recente movimento a ser consi-
derado como movimento passado, revela que na terra estrangeira a promes-
sa diante do pactuado projeto pode desconsiderar o outro que adentra na 
nova terra e incorrer nos mesmos erros da nação-berço que não conseguiu 
prosperar por não permitir o olhar na velha luneta do founding father. Re-

12 Propício, a título de ilustração, elucidar o caráter único de Virgílio ao fazer a confluência entre a cultura 
grega e o recente Império Romano, o qual nada mais é que originário do próprio povo troiano, liderado 
por Enéas, filho da deusa Afrodite (a romana Vênus). Ao final do Livro XII da Eneida, para resolver a 
guerra entre os troianos e os latinos – povo que habitava a Itália quando os troianos lá desembarcaram 
– os deuses olímpicos, Júpiter e Juno, consolidam um acordo. A deusa, protetora dos latinos, impõe a 
seguinte condição para a vitória dos eneidas: “quando os dois povos (...) se unirem em doces alianças, 
unificados passando a viver com os mesmos costumes, e leis iguais, não permitas que a gente latina se 
torne na sua terra troianos, nem teucros chamem, nem percam sua fala sonora, os costumes, as vestes 
nativas (...) Troia acabou; deixa então que com ela seu nome pereça [ 821-828]” ( VIRGÍLIO. Eneida. 
Tradução de Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Editora 34, 2016. p. 859). 
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conhecer o outro não apenas formalmente, mas materialmente e aceitar a 
alteridade não como parte de um Ele externo, mas como elemento impres-
cindível para a própria autoconsciência13.

Ora, os três momentos desse carrossel da história dos pronomes do pensa-
mento refletem uma relação direta com a teoria da decisão judicial a ser abor-
dada no presente trabalho. Se pronome quer dizer à frente do nome e tal qual 
o timão direciona e modifica o rumo do nome, o rumo da decisão pode ser 
abarcado por cada perspectiva pronominal. 

Ao “eu” que se limita a si mesmo para se autoconhecer, a teoria da de-
cisão reflete não na indagação clássica sobre “o que se decide? Ou como 
a decisão tem correspondência com uma justiça substantiva?”, mas “como 
se decide?” ou “quais as condições ideais para uma decisão?”. Trata-se da 
ideia normativa: a análise das condições de vento e da navegação, tendo, 
em relação à metáfora, o mar como o limite natural e metafórico do espaço 
dos empreendimentos humanos ao mesmo tempo incalculavelmente amplo, 
capaz de ser desorientador da navegação14.

Ao “Ele” cujo olho observa, tenta descrever e supostamente orientar, através 
do céu estrelado acima de si15, o trajeto do barco, a teoria da decisão indaga 
acerca da finalidade, do projeto posto nas mãos do timoneiro16: tendo em vista 
os caminhos trilhados pelos antepassados, a possibilidade de naufrágio e para 

13 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de 
Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003, p.113. Posteriormente, Honneth, ao assemelhar Mead e Hegel, 
chega a dizer que “apenas da perspectiva normativa de um 'outro generalizado', que já nos ensina 
a reconhecer os outros membros da coletividade como portadores de direitos, nós podemos nos 
entender também como pessoa de direito, no sentido de que podemos estar seguros do cumprimento 
social de algumas de nossas pretensões” (p. 179). 

14 BLUMENBERG, Hans. Naufrágio com Espectador. Tradução de Manuel Loreiro. Lisboa: Editorial 
Vega, s/d, p. 22

15 “Duas coisas enchem-me o espírito de admiração, e reverência sempre nova e crescente, e quanto 
mais frequente e longamente o pensamento nelas se detém: o céu estrelado acima de mim e a lei 
moral acima de mim” (KANT. Crítica da Razão Prática. Tradução Afonso Bertagnoli. São Paulo: 
Brasil, 1959, p. 250 A 290). O clássico aforismo kantiano com o passar do tempo, na era das viagens 
espaciais, desatenta para o caso de, assim como o mar, o céu também poder se tornar um lugar no 
qual se possa naufragar. A passagem da racionalidade que tenta fixar solidamente em si mesma, como 
se dentro do eu houvesse algo inabalável e jamais explícito, à racionalidade espumosa que desconfia 
dessa fixação será abordada no decorrer do trabalho. 

16 Timoneiro aqui entendido também no sentido de thymós, recuperado de Platão por Fukuyama, o 
qual o atenta para a necessidade das democracias modernas serem conduzidas por uma consciência 
de emancipação e autonomia pessoal, bem como ambicionarem a direção a algo ou para algo e não 
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onde se quer ir, dentro dos limites do possível, qual tipo e forma de decisão é 
preciso para atingir determinado fim? Em terra aparentemente firme, é ainda 
preciso seguir adiante e dentro de um território agora conhecido, o povo deve 
se dirigir na construção que deve necessariamente emergir.

A percepção gradativa do entorno e de como ele não mais é dado por uma 
natureza e leis previamente fixadas ou pelo sangue hereditário da corte; a per-
cepção de que, diante de um novo céu e uma nova terra, os deuses podem ser 
outros, que não os deuses da pátria mãe; a percepção de que, diante dos laços 
afrouxados, torna-se necessário construir um povo com um novo sentido acor-
dado, o qual, de maneira original, promova um sistema de autorreconhecimen-
to que tente se estabilizar nas influências e ações recíprocas dos seus cidadãos; 
é em relação aos novos problemas de uma terra que se considera emancipada 
que se desloca o protagonismo pronominal – o Tu é o novo pronome moderno 
(ou da pós-história, como se exprimem alguns17). 

Gradualmente, o fundamento racional da decisão amplia-se pronominal e 
morfologicamente: das esferas sólidas de um Ele que ainda não reconhece um 
Eu que legitima a rigidez e indissolubilidade entre os soberanos e súditos até se 
situar nas espumas de um Tu que coexiste com outros Tus em um complexo 
sistema de ressonâncias e sistematização jurídica. Ingênuo é não perceber que a 
natureza da decisão acompanha as metamorfoses da fundamentação do pensa-
mento e que se situa em determinado momento histórico, em que se repensa e 
se sopesa a diferença e a repetição em seu próprio tempo. 

O fato é que, seja em qualquer acepção ou perspectiva, a decisão é que se 
afirma como passo adiante, como firma que confirma um modo de decidir, sen-
do o modo de decidir intrinsecamente uma relação com o mundo18. Enquanto 
relação com o mundo, a decisão é uma corda estendida entre a teoria e a prá-
tica: uma corda sobre o perigo do idealismo e do realismo, um oscilante andar 

deixarem ser conduzidas por seus medos, receios e incapacidade de riscos ( cf. FUKUYAMA, F. O 
Fim da História e o Último Homem. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1992).

17 SLOTERDIJK, Peter. Palácio de Cristal: Para uma Teoria Filosófica da Globalização. Tradução de 
Manuel Resende. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2008, p. 179. 

18 Discorda-se aqui da partícula “e” posta na seguinte afirmação de Cláudia Sevilla: “Decidir é, ao 
mesmo tempo, um modo de decidir e também uma relação com o mundo, ou seja, uma forma de 
encetar a ação.” IN: SEVILLHA, Cláudia. Fundamentos ara uma Teoria da Decisão Judicial. In: 
Anais do XVI Congresso Nacional do CONPEDI/PUC. Minas Gerais: Belo Horizonte, 2007, p. 
6105 Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/claudia_
servilha_monteiro.pdf. Acesso 21 dez.2016. 
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entre o impossível e o realizável, onde a cisão entre o intelectual e o cotidiano, 
entre o possível e o concreto, é costurada calmamente com os fios de corda que 
caem no chão quando gradativamente o funâmbulo avança. Enquanto relação 
com o mundo, a decisão é uma tensão entre texto e contexto, os quais se (re)
constroem contínua e reciprocamente, para além da ortodoxia ou da infidelida-
de à letra. É na decisão que se consubstancia um entendimento fundamentado 
na ordem prática e que não admite recuo da inteligência que meramente obser-
va e lê as coisas sem partilhar e compartilhar de seus efeitos. 

A decisão é uma corda estendida entre o passado e o futuro: uma corda em 
que o funâmbulo deve tanto levar em conta a tradição e olhar o passado para 
reescrever o futuro, quanto de não se prender à tradição e se for o caso conso-
lidar novos entendimentos, materialmente adequados e justificados, tendo em 
vistas novas demandas e a possibilidade ampliativa do direito19. Um romance 
em cadeia, na visão de Dworkin, em que o escritor inicialmente se amolda à tra-
ma e à história geral da obra, situando-se onde se encontra, para posteriormente 
poder interpretar e participar da continuidade da produção da obra: a decisão 
traduz o avanço, o equilíbrio ou o retrocesso na construção ética de uma comu-
nidade de princípios, na formação e consolidação de uma cultura. 

Enquanto fio que é tecido pelas tecelãs – as quais, diferentemente de Penélo-
pe, não esperam o retorno de Ulisses e nem têm a vantagem de desfazer durante 
a noite o que foi tecido durante o dia, mas incessantemente, dia e noite, tecem 
a túnica para um esposo prometido, que nu, a qualquer momento, pode apare-

19 Que a ortodoxia vislumbra um mundo numa esfera inalterável, fechada em si mesma, onde cada 
palavra corresponde exatamente a certo objeto e que esse objeto jamais dilata em seu significado; 
que a ortodoxia reflete um desejo de ordem petrificado, uma reafirmação conservadora e quixotesca 
de valores jamais postos em epoché; que a ortodoxia significa viver conforme e dentro de um texto 
cuja interpretação e sentido são dados heteronomamente, geralmente por uma casta histórica que 
desempenha a função de conter qualquer emancipação e autonomia, monopolizando o poder de 
decisão. Dizia Albert Camus em A Queda: “Sim, o inferno deve ser assim: ruas com tabuletas e 
nenhuma possibilidade de explicação. Fica-se classificado de uma vez para sempre” IN: CAMUS, 
Albert. A Queda. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1997. Embora no 
século XX, emirjam novamente homens que, supostamente, desejem interpretar a leis, sem recriá-
las, crendo ser possível identificação do sentido original e verdadeiro do texto constitucional, e, 
como novos sacerdotes de um tempo imutável e linear, afirmam-se capazes de ser porta-vozes da 
vontade fundante dos founding fathers; embora a velha ortodoxia renove seu manto sob o nome de 
originalismo, o presente trabalho tem como pressuposto a impossibilidade e a improdutividade do 
exercício de suposição pregado por tal credo: aqui parte-se da visão razoável de que o direito e a 
legitimidade, como expressões da racionalidade, correspondem a tarefa infinita, em que sentidos são 
flexibilizados e a norma vai além do texto e à fidelidade às circunstâncias do passado. 
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cer20 –, a decisão é uma corda sem qualidades, mero fio que conduz a resistência 
do funâmbulo conforme sua técnica e talento. Avançar significa saber como 
se chegou até aqui e para onde se pretende ir, pois a decisão perdura enquanto 
outros funâmbulos não conseguirem percorrer o caminho não percorrido pelo 
funâmbulo anterior: o tecido se mantém coerente até que outra figura na túnica 
seja desenhada, figura essa que representa um novo momento, um novo passo, 
um novo entendimento.

A decisão é uma corda estendida entre o particular e o universal, entre as 
partes em litígio e a coletividade, o perigoso discurso que se dirige na constru-
ção de uma norma individualizada, um discurso dirigido às partes, ao mesmo 
tempo em que, entrelaçando-se, nasce um precedente judicial, uma fundamen-
tação para casos futuros, e assim, um discurso direcionado para a coletividade21. 

Complexa, a natureza da decisão é inexoravelmente imperativa: seja em 
qualquer âmbito o novo passo deve ser dado e a história a ser escrita – a pers-
pectiva pronominal, seja do autor, do livro ou do leitor é apenas uma opção de 
ponto de partida. Ao desatar os nós da terra mãe, autoafirmar-se e se consti-
tuir como um povo em primeira pessoa; ao navegar buscando um objetivo a se 
prender; e, ao encontrá-lo, reconhecer na coexistência pacífica e nas garantias, 
prerrogativas e deveres entre os membros da nova terra, a efetividade e legiti-
midade para o cumprimento das promessas avistadas e acordadas – a decisão é 

20 Aqui o entrelaçamento entre as metáforas, tanto de Penélope quanto do Evangelho (Mateus 25), 
não é desproposital. A passagem e o entrelaçamento entre uma racionalidade arcaica grega, a 
qual apregoa a fidelidade àquilo que não tem início nem fim e circularmente tem consciência das 
limitações (os deuses escolhem o sangue daqueles que hão de governar), e a racionalidade cristã, 
linear, em que há um ponto inicial e final, e entre os dois pontos, é preciso vigiar a fim de, ao final, 
obter o galardão (os deuses escolhem a fé e o zelo de quem soube esperar), torna-se nítida na mudança 
de uma legitimidade que se alicerça no sangue para depois se ancorar no mérito. 

21 Percebe-se, atualmente, a vitória da doutrina mais moderna que evoca a necessidade da motivação 
das decisões judiciais, especialmente com o art. 489, §1º do NCPC. Doutrina essa que compreende a 
decisão judicial como um duplo discurso: dirigido às partes e à coletividade. Se anteriormente, poder-
se-ia defender que a decisão tivesse apenas o compromisso com as partes e, apenas em decorrência 
de sua capacidade de persuasão e força argumentativa, geraria o precedente judicial; hoje nota-se 
que a a exigência de motivação da decisão tem tanto a função endoprocessual, isto é, permitir que 
as partes conheçam as razões que formaram o convencimento do magistrado, quanto a função 
exoprocessual ou extraprocessual, em que o controle da fundamentação do magistrado é acessível ao 
povo enquanto participante da democracia. (Cf: DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2015, v. 2. p. 315) 
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o átomo que integra cada momento dessa consolidação; é toda frase, enquanto 
enunciado que contém pelo menos uma ideia, que compõe o romance infinito; 
é corda que se entrelaça com outras cordas, dando-lhe firmeza, e também corda 
fina que, irregularmente, desata-se das fibras antigas para tentar se prender com 
novas cordas, agora, com fibras da mesma natureza. 

E se a decisão é uma corda, quem e como se estenderia essa corda e qual 
acrobata seria capaz de se equilibrar sem cair e preservar o espetáculo?

2. O cesto de cordas: a morfologia racional-constitutiva  
da decisão

2.1 Ninho 

A ideia montesquiana de que os juízes enquanto delegados democratica-
mente pelo povo por meio da carta constitucional para serem responsáveis por 
decidir e aplicar a lei – lei que agora habita em um espaço entre o poder li-
mitado do Estado e as condições fundamentais para o exercício dos direitos 
individuais sob o surrado nome de dignidade da pessoa humana – não tem mais 
de quatrocentos anos. E como ex nihilo nihil fit, é preciso dar um passo atrás 
para melhor saltar e compreender como foi montado o espetáculo para os juízes 
serem os protagonistas da decisão jurídica. 

Se os Estados modernos fundamentam-se explicitamente num compromisso 
contratual, em que supostamente homens livres transferem mutuamente direi-
tos, contraem deveres e abdicam do exercício do poder individual ilimitado em 
prol da sociedade, no passado o elo entre os homens não era tão nítido assim. 
Se hoje a corda é posta consciente e explicitamente por um acordo entre os 
membros – exercício de abstração que já pressupõe uma cisão entre o dado e o 
construído e vislumbra a parte como anterior ao todo –, antes, os fios eram teci-
dos pelos deuses: o papel das Parcas traduz a perspectiva de que ao homem não 
seria permitido o autoafirmar-se enquanto indivíduo, mas somente enquanto 
parte de um grupo, enquanto mero personagem da história dos deuses, podendo 
ser abruptamente eliminado do tecido da vida. 

Até a modernidade, especialmente com o fenômeno dos Estados Unidos 
da América, ancorar-se na ideia de um contrato social higiênico, em que os 
participantes, despidos das roupas da velha pátria, salvos por uma nova terra 



14

Rafael Abras

que lhe perdoa de todos os pecados cometidos tanto no mar quanto no velho 
continente, foi necessária um transição entre as esferas, transpassando períodos 
que, consoante à metáfora da navegação, compreendem: a vida na terra mãe, a 
superação do mar pela técnica da navegação e o período nos mares até alcançar 
a praia espumosa de uma nova terra e um novo céu.

No princípio, constituíram os deuses os seus povos e os povos estavam com 
os deuses e sob seu domínio, com chicotes, escolhas enlaçadas e o fio invisível 
que ligava a autoridade dos céus à autoridade dos homens, a decisão era imposta, 
não tanto assim de maneira vertical e autoritária, mas pela impossibilidade de 
se pensar em uma horizontalidade na qual os homens fossem individualizados 
e capazes de confrontar o todo anterior já posto desde os tempos primórdios. 
Nesse sentido, Sloterdijk atenta que, nas primeiras sociedades, o pensamento de 
um é o pensamento do outro, de forma que não subsiste a ideia de que exista 
um “interior privado em que o ser humano possa fechar uma porta atrás de si, 
em que refletir e expressar sobre si mesmo” 22. Não sendo dono dos pensamentos 
tampouco autorizado a pensar o que se quer, o homem se identifica com o solo, 
com o povo do qual é parte e que, de maneira coesa, cultiva a sobrevivência 
conjuntamente na ancestral e imprevisível natureza.

Cultura aqui remete à sua própria raiz etimológica, significando cultivo: 
fazer prosperar na terra, pela terra e para a terra. E decidir traduz a decla-
ração de dependência entre os indivíduos e quem decide é o escolhido pelos 
deuses para se lançar no seu destino, destino que corresponde concomitan-
temente o destino da terra. Se os marujos seguram o capitão Ulisses pela 
corda, é para ele não se perder entre as vozes das divinas Sereias. A corda 
é o elo entre os homens e deuses, que se faz presente no relato de quem, 
prudentemente, testemunhou e comunicou os anseios das divindades aos 
homens23. Aqui, a constituição remete à existência dos povos no mundo dos 
deuses através da obediência aos escolhidos24. 

22 SLOTERDIJK, Peter. Esferas I: Bolhas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 246

23 Se na mitologia grega, Ulisses com astúcia não se deixa se perder na música das Sereias; na tradição 
judaico-cristã há a impossibilidade de se ver Deus – a Moisés, desejoso de ver a face de Deus, apenas 
lhe é permitido tentar ver suas costas (Êxodo 33:17,20,23). Na tradição judaico-cristã, Deus fala 
através de seus escolhidos; na tradição grega, os deuses se mostram aos seus. 

24 Para uma análise em outra perspectiva acerca do constitucionalismo e a metáfora de Ulisses: Cf. 
ELSTER, Jon. Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. Tradução de 
Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
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Um dos exemplos mais claros situa-se na Ilíada de Homero: a guerra de 
Tróia aparece como um capricho sentimental dos reis, onde a relação entre 
soberanos e súditos é rígida, sendo os últimos retratados como membros obe-
dientes da única e inquestionável cabeça possível. Mesmo que o objetivo bélico 
fosse o trivial resgate de Helena dos braços de Páris25, príncipe de Tróia, na 
narrativa homérica não são retratados comandos desobedecidos, de modo que 
a vontade do povo e do soberano aparece como uma só: Deus constituía César 
e César recebia o que era de Deus. 

Séculos mais tarde, ainda que em outra perspectiva – onde a emancipação 
do indivíduo, gradativamente, maturava a ponto de se estender para as cama-
das mais populares –, Paulo resumirá de maneira transparente sobre tal relação 
entre indivíduo, autoridade e Estado:

Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há au-
toridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram 
por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste 
à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos a conde-
nação26 (Carta aos Romanos 13:1-2).

Como um ninho em que cada ramo envolvido garante a firmeza do lugar a 
ser habitado e reconhecido como lar primeiro, decidir ainda não é se posicionar 
pela autonomia ou liberdade de cada membro, mas é perceber a necessidade 
imanente do homem em cultivar sua identidade a partir da terra. Constituir-se 
significa dizer nós antes de mencionar o eu e, para tanto, firmar-se na depen-

25 Concomitantemente , na cultura judaica-cristã, há o episódio do patriarca Jacó em Siquém, que se 
assemelha muito com a guerra de Troia. A paixão de Hamor, que se inicia desde quando vê pela 
primeira vez Diná, filha de Jacó, culmina no rapto e no defloramento da jovem hebréia. Indignados, 
os filhos de Jacó planejaram uma vingança astuta, tal qual o cavalo de madeira em Troia: o casamento 
com sua irmã seria permitido, desde que todos os homens de Siquém fossem circuncidados. A 
proposta agradou Hamor e aos homens de Siquém e todos se submeteram à operação. Aproveitando a 
fraqueza causada pela circuncisão, os filhos de Jacó, no meio da noite, resgataram sua irmã e mataram 
todos os homens de Siquém. 

26 Bem verdade que, em Atos dos Apóstolos 5:3, apregoa-se que o cristão deve obedecer a Deus antes 
que aos homens, de modo que a lei terrena jamais deve suplantar a autoridade divina. Que tal posição 
é a mesma de Antígona não resta dúvidas, mas no cristianismo paulino a desobediência civil não 
propõe um caráter revolucionário de buscar a materialização dos anseios divinos na ordem concreta. 
Há dois mundos que não se interpenetram: o céu dos fiéis está distante da terra firme. A César cabe 
o mundo terreno, porque o mundo de Deus está em outro plano. 
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dência instintiva perante o grupo, submetendo-se a árvore social – e ai daquele 
que não permanece nela, pois é lançado ao fogo27. 

2.2 Antígona e o acordar do sono dogmático

Quando a legitimação da autoridade não mais remete à presentação dos 
deuses na terra dos homens, quando a voz do soberano e a voz divina se cindem 
e a idade de ferro hesíodica proclama o fim do entrelaçamento entre deuses e 
homens, a autoridade da terra passa a ter o dever de seguir os mandamentos dos 
antigos e representar a vontade deles por meio do cultivo à tradição.

Para uma lei ser legítima não basta apenas a vontade (voluntas) do sobe-
rano. Embora sua posição de líder proceda da razão divina (ratio), ela apenas 
se legitima enquanto o soberano se submeter aos dogmas religiosos postos 
antes mesmos da fundação do mundo28. Nesse sentido, talvez seja na tragédia 
“Antígona” de Sófocles que, pela primeira vez, na cultura ocidental, atente-se 
para uma dissociação entre voluntas e ratio dentro da própria lei, colocando 
sob tensão as leis dos homens e as leis dos deuses, o conflito entre a soberania 
terrena e a liberdade divina. 

A tragédia inicia-se com a morte de Etéocles e Polinices, irmãos de An-
tígona, os quais se mataram reciprocamente na luta pelo trono de Tebas. Com 
a morte dos dois filhos de Édipo, Creonte, o homem mais próximo da linha-
gem real, ascende ao poder. De maneira extravagante, o novo rei ordena que 
Policines, ao contrário de seu irmão, não seria sepultado, tendo assim o seu 
corpo largado como comida para cães e aves de rapina. Inconformada com 
o édito do novo rei Creonte, Antígona se insurge, de forma que a tragédia é 
um retrato de sua tentativa de sepultar o seu irmão Polinices consoante os 
rituais sagrados. Não que aqui haja um conflito indubitável entre liberdade 
e soberania29, mas incidentalmente indagam-se os limites da soberania e até 
que ponto uma legislação tem legitimidade para influir na liberdade de ação 

27  Evangelho de São João 15.

28 Sloterdijk menciona que Pavel Florenski, sacerdote russo executado por Stalin, mantinha o dogma de 
que os ordenamentos do culto ortodoxo eram mais antigos que o mundo (IN: SLOTERDIJK, Peter. 
Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p 357).

29 Pode-se objetar que o conflito principal da tragédia dá-se em relação à (des) obediência quanto às leis 
humanas são (in) compatíveis com as leis divinas.
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do indivíduo. Que a lei pode ser a mera expressão de uma vontade soberana 
não resta dúvida, mas qual tipo de lei refletiria o intento divino e quem seria 
capaz de reconhecer tal tipo de autoridade? 

Nessa perspectiva, Franz Neumann, em “A mudança de função da lei no 
direito da sociedade burguesa”, atenta para o que ele chama de dois sentidos 
distintos do conceito de lei: o racional e o político. O sentido político recorta 
a origem da lei, reconhecendo que somente as manifestações do soberano têm 
caráter legislativo estritamente por serem manifestações do próprio soberano 
– ou seja, a lei em seu sentido originário ou subjetivo. Como em um sistema 
autorreferente e fechado, a lei é definida como aquilo que é gerado pelo sobe-
rano. “Lei é voluntas e nada mais” 30.

A lei racional, por sua vez, evoca uma justificação não pela origem, mas pelo 
conteúdo das leis. Como semelhantemente acontece em Antígona, nem todos 
os decretos do soberano podem ser reconhecidos como lei, da mesma forma 
em que há leis plenamente compreensíveis e que soam como válidas embora 
sem referência à vontade do soberano – Polinices deveria ser enterrado mesmo 
que não houvesse o decreto real. Lei é ratio: é ponderação sobre aquilo que é 
ordenado, é trazer ao foro interno da consciência se a ordem externa atenta 
contra a liberdade, contra a manutenção da vida ou contra os preceitos divinos. 
Modernamente, escreverá Hobbes:

Se o soberano ordenar a alguém (mesmo que justamente condenado) 
que se mate, se fira ou se mutile a si mesmo, ou que não resista aos que o 
atacarem, ou que se abstenha de usar os alimentos, o ar, os medicamen-
tos, ou qualquer outra coisa sem a qual não poderá viver, esse alguém 
tem a liberdade de desobedecer31. 

Neumann lembra que, no sistema tomista medieval, tal distinção entre o 
sentido político e o sentido racional da lei não era reconhecida: uma lei emana-
da pelo soberano só seria lei enquanto correspondesse aos princípios fundamen-
tais da lex naturalis advinda de Deus. O édito de Creonte não seria lei e ainda 
configuraria um dever à Antígona resistir aos comandos naturalmente injustos, 

30 NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei no direito da sociedade burguesa. Trad. 
Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. p. 21. 

31 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de Estado eclesiástico e civil. Tradução de João 
Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva 2ª edição. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 135
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não havendo nenhum dilema cívico e não devendo nenhuma hesitação no in-
tuito de enterrar Polinices. 

Se a tal querela, no medievo, seria respondida com a preponderância da 
razão divina sobre a vontade do soberano, sendo este legítimo enquanto man-
tenedor do respeito e da coparticipação no corpo de Cristo; para Ismene, irmã 
de Antígona, a relação entre legitimidade e racionalidade assume outra feição:

Há mais, somos dirigidas por mais fortes, temos que obedecer a estas leis 
e a leis ainda mais duras. De minha parte, rogo aos que estão debaixo da 
terra que tenham piedade de mim, sou forçada a isso, obedecerei a quem 
está no poder; fazer mais que isso não tem nenhum sentido32. 

Quando Ismene contesta Antígona com as palavras acima, expõe-se o pon-
to de vista da legitimidade na antiguidade: o poder estava com o rei e se ma-
nifestava em seus intentos, mesmo quando aparentemente arbitrários. Creonte 
ainda será rei, mesmo desobedecendo aos deuses, na medida em que os deuses 
não querem cair na contradição de terem posto a autoridade no poder e não ter 
o poder de depô-la quando o príncipe da terra confronta os reis dos céus. E mes-
mo se fosse claramente dado o confronto entre o anseio de Creonte e os anseios 
dos deuses, quem seria capaz de julgá-los arbitrários? Pois não há arbitrariedade 
quando a razão não se qualifica como universal, mas tão somente acessível a 
quem está no trono – quem diz arbitrário se posiciona dentro de uma esfera 
racional, no entanto esta só é possível e habitável para os escolhidos.

Ao se defender a ilegitimidade do decreto do rei, “porque não foi Zeus que 
a promulgou” 33, além de atentar para a necessidade de um controle das leis 
terrenas aos preceitos da lei divina, Antígona pressupõe a universalidade da 
ratio divina, acessível a todos, preconizando a emancipação do homem perante a 
obediência cega, surda e muda da coletividade. Não basta dizer Deus: é preciso 
dizer “eu” e se justificar acerca da adoção de certa medida do comportamento. 
Assim, a lei só se torna legítima quando remeter à possibilidade de apreensão 
pelo indivíduo e quando o conteúdo não for contrário à razão dos deuses34. 

32 SÓFOCLES. Antígona. Tradução de Donaldo Schüler. Porto Alegre, L&PM: 1999 (frag. 65) 

33 Ibidem.

34 Hans Blumenberg é um dos que atenta para a aparência de secularização da modernidade, na 
medida em que a filosofia da história recupera a posição de uma salvação histórica, compreendendo 



19

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

Nesse sentido, três elementos, então, passam a determinar a legitimidade de 
uma lei:

a) a autoridade da qual emana a ordem, ou seja, a questão da soberania.
b) o conteúdo desta ordem, que deve ser racional, universal, justificável, 

realizável e limitado, respeitando as liberdades individuais. 
c) a interpretação que os membros do grupo fazem da lei, pressupondo, so-

bretudo, a igualdade dos membros da comunidade.
Se num primeiro momento, aninhado o povo se fixa em terra, de modo 

não distinguir céu e terra, sendo ninho céu e terra; com o passar do tempo, 
com o voo dos deuses, as asas dos pássaros tornam-se o alfabeto das men-
sagens divinas lidas pelos profetas. Os dois mundos, agora cindidos, só se 
interpenetrariam na interpretação correta, na palavra capaz de explicitar o 
implícito e equilibrar a tensão entre vontade soberana, racionalidade das leis 
e a liberdade do indivíduo. Decidir compreenderia coparticipar desse exercí-
cio contínuo, no qual a legitimidade da lei e da autoridade da esfera terrestre 
subordina-se à intocável esfera celeste: a fonte de legitimidade da terra dos 
homens, paradoxalmente, advém de uma terra inacessível aos homens, apenas 
representada por quem tem fé nos deuses.

2.3 Recordação da casa dos mortos – A modernidade  
de Antígona

Para Antígona, Creonte agia sem temor aos deuses, desobedecendo à Auto-
ridade que lhe deu autoridade sobre os homens. E, por isso, a ordem de deixar o 
corpo de Polinices como comida às aves de rapina ofenderia a legitimidade dada 
pela hereditariedade e aquiescência divina. Creonte não teria fé nos deuses.

A modernidade de Antígona está na indicação da universalidade do aces-
so a razão. O sagrado, supostamente acessível apenas para uma casta técnica 
de sacerdotes e reis, consubstanciador do comando terreno do soberano em 
comando divino – mais tarde, fonte de autoridade ilimitada da Igreja sobre os 
súditos – cede o espaço à universalidade da lei, a qual atinge a todos e a reivin-
dica internamente uma igualdade de acesso entre os membros da comunidade. 

elementos da escatologia cristã. Cf. BLUMENBERG,, Hans. La Legitimación de la Edad Moderna. 
Traducción de Pedro Madrigal, Valencia, Pre-Textos,. 2008, p. XXIII.
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O que legitima o poder soberano não é mais sua posição de representante da 
autoridade de Deus, mas seu compromisso com a lei divina, por intermédio da 
composição de seus próprios atos, compromisso este que limita o próprio âmbito 
de incidência da soberania estatal. Se a fé sem obras é morta, a autoridade sem 
razão é ilegítima.

No entanto, se o sentido racional da lei remete ao reconhecimento de vali-
dade do conteúdo da norma por parte do sujeito, o qual, supostamente exercita 
no interpenetrar dos dois mundos – o que os deuses querem e o que os homens 
legislam –, insondável e inconsistente se torna tal divisão entre lei política e 
lei racional, na medida em que, na terra dos homens, é em relação ao sentido 
político da lei que são travadas lutas pelo poder: afinal, concretamente, a von-
tade de quem deve ser obedecida? Pois o controle de constitucionalidade divino 
pode ser exercido a qualquer tempo e ex machina, na medida em que se desvela 
do tempo a seu bel-prazer. 

A angústia de Antígona, ao ruir a identidade entre lei política e a lei racio-
nal, desloca o problema da legitimidade e da soberania não para a corda que 
une terra e céu, mas para a reconstrução de um ninho destruído pelas aves que 
se foram. Quando a lei racional evoca necessariamente a liberdade do indiví-
duo – seja enquanto instrumento nas mãos dos deuses, seja enquanto capaz de 
agir conforme a lei moral dentro de si –, a   questão central se torna em como 
fundamentar a lei política, isto é, quem seria e como se daria o exercício do 
poder dentro de uma sociedade? Como constituir um poder terreno capaz de 
representar e manifestar as qualidades de uma racionalidade almejada?

Reza a anedota que os eremitas e profetas fogem dos deuses para poder lhes 
encontrar, de modo que as divindades só se importam e se dirigem àqueles que 
lhes dão as costas. De modo análogo, a lei política avança quando a vontade 
divina é secularizada – cada vez mais vacinados contra o farisaísmo e cientes 
que Deus presta contas àqueles que evocam seu nome em vão, os homens subs-
tituem o espaço que a lei divina ocupa por novas nomenclaturas, sendo a mais 
longeva “direito natural”.

Não que a modernidade inaugure a terminologia, pois, com base nos estudos 
aristotélicos, São Tomás de Aquino35 e Marsílio de Pádua36 já manejavam o 

35 TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. Vols. II e III. Trad. Carlos-Josaphat P. de Oliveira (Coord.). 
São Paulo: Edições Loyola, 2002.

36 PÁDUA, Marsílio de. O defensor da paz. Trad. Antonio C. R. Souza. Petrópolis: Vozes, 1995.
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conceito, apontando-o, contudo, para um destino sobrenatural. Modernamen-
te, corta-se, pelo menos na aparência, o laço entre as duas esferas, entre a lei 
eterna e a lei humana. E ao cortar a referência aos céus da legitimidade política, 
inverte-se o axioma antropológico da antiguidade: o todo não é anterior à par-
te, mas a parte é que forma o todo, tendo cada qual um direito natural a priori, 
o qual garante a autonomia do indivíduo ante ao despotismo da coletividade.

Mas a aparente autonomia do direito natural não passou de uma ficção, 
de uma mutável representação, reforçando a insuficiência da letra que tentou 
acompanhar o espírito que, supostamente, permaneceu na terra com a morte 
do elo entre homens e deuses. A seu modo, o termo direito natural passou a re-
meter à autoridade arbitrária de deuses ocultos, na medida em que ainda funda-
mentava o sistema normativo por leis materiais externas a ele. Xenófanes dizia 
que se os bois tivessem mãos desenhariam as formas dos deuses “tais quais eles 
próprios têm” 37; de maneira análoga, poder-se-ia dizer que, sob a égide de um 
direito natural, as leis refletiam o contorno e a intenção de quem as observava. 
O próprio Neumann aduz:

Sempre que um grupo político ataca posições de poder de um outro, 
serve-se de um direito natural completamente revolucionário e deduz 
desse direito natural até mesmo o direito ao tiranicídio. Sempre que esse 
grupo conquista posições de poder, renuncia a todos os antigos ideais, 
nega a força revolucionária do direito natural e o transforma numa ide-
ologia conservadora38.

Ora, o direito natural continha o problema de pressupor algo dado, implí-
cito e que acompanha o homem desde a fundação dos séculos, mantendo-se 
enquanto conceito por uma atmosfera não muito límpida, capaz de ocultar os 
seus desígnios e servir de fundamentos tanto para revolução como para contrar-
revolução. A precisão do direito natural prescindia da exatidão do que seria o 
corpo ao qual se comungaria. Muito se falava em natureza, mas poucos desnu-

37 “Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões e pudessem com as mãos desenhar e criar obras 
como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as 
formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm”. IN: XENÓFANES. Fragmentos. 
Fragmento 15. Disponível em: . < http://www.filosofia.com.br/figuras/livros_inteiros/17.txt> Acesso 
em: 10 nov. 2016.

38 NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei no direito da sociedade burguesa. Trad. 
Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. p. 23.
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davam o que seria o natural. Entendia-se que o corpo deveria ser mortificado 
para ascensão e vivificação do Espírito39, que a carne é modo de manifestação 
do que não é divino e sendo instrumento do maligno, inapropriada e herética 
seria a dessacralização do corpo, enquanto símbolo do natural. Meio por si só, 
tal qual o conceito de corpo, o termo “natural” passava a mediar o que para o 
rei ou para Igreja os céus ou os seus queriam dizer. 

No entanto, mais com a revolução de André Vesálio40 do que com o desen-
volvimento do liberalismo e da democracia – e consequentemente a teoria do 
contrato social – progressivamente desaparecia a referência ao direito natural. 
O interior do corpo, em que cada parte é identificada por sua função e ana-
lisada abstraindo-se do componente religioso, é reconstruído através de uma 
nova interpretação com primazia no autoconhecimento, em um giro quase au-
tocirúrgico41. Acompanhando tal emergente racionalidade, Hobbes refundará a 
lei política através de uma perspectiva que se assemelha ao paciente nas mãos 
de um médico ciente de que o corpo só se torna mais forte quando as células e 
tecidos sabem seu lugar e sua função. 

39 “Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do 
corpo, vivereis”. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8:13. 

40 Considerado o pai da anatomia moderna, André Vesálio, em 1543, publica De Humani Corporis 
Fabrica Libri Septem, obra em que  descreve detalhadamente os órgãos e músculos, rompendo com a 
concepção galênica da anatomia. Ora, Galeno (129-217 d.C), preferia dissecar corpos de animais a 
utilizar corpos humanos. Nesse sentido, o trabalho de Vesálio – inicialmente praticado às escondidas 
por ser perseguido pelo fanatismo religioso – é considerado o marco de diferenciação entre a medicina 
clássica e a moderna. 

41 “Compreender o próprio espaço-interior-corpo desde a possibilidade de sua alienação anatômica: 
este é o resultado cognitivo primário da revolução da Época Moderna, comparável somente com a 
força transformadora da imagem do mundo da primeira circunavegação terrestre levada a cabo por 
Magalhães e Elcano” IN: SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. 
Madria: Siruela, 2014, p. 59.
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Gravura de Abraham Bosse, desenhada para a capa do livro Leviatã,  
de Thomas Hobbes, em 1651.

Embora em Hobbes ainda o direito natural apareça como um resíduo de 
uma reverência tímida ao direito divino contra a soberania ilimitada, no Levia-
tã já se inicia o alvorecer de uma racionalidade ciente de si própria, enquanto 
parte capaz de formar um todo e não parte decorrente de um todo formado. O 
próprio conceito hobbesiano de soberania atenta para a submissão racional do 
cidadão em seu próprio interesse ao Estado – a passividade voluntária no Esta-
do42 através de uma renúncia racional a soberania individual ilimitada. Assim, 
para a pacificação no espaço público, renuncia-se às pretensões individuais de 
soberania, transformando-a em algo fora de si mesmo, só atingida coletivamen-
te, como um corpo reconstruído pelas partes cientes de suas funções.

Se Foucault, ao analisar a transformação das penas na Idade Média, men-
ciona que o preso não mais era castigado no e pelo corpo, mas por meio da 
alma43; de maneira análoga, é invertida a lógica de domesticação do homem 
no seio do e através do Estado (embora a cisão entre direito divino e direito 
público não fosse tão clara assim): não era por se referir a uma essência trans-
cendental ou compartilhar uma ideia platônica de povo ou de humanidade, 
tampouco construir a partir da alma do indivíduo o Estado – a palavra do rei 
não mais correspondia à palavra dos deuses nem da palavra consentida pelo 
direito natural –, mas é por intermédio do corpo dos súditos, no desempenho 

42 SLOTERDIJK, Peter. O Desprezo das Massas: ensaio sobre lutas culturais na sociedade moderna. 
Tradução de Cláudia Cavalcanti. São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 42

43 Foucault, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987. p.18
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de suas funções quase mecânicas, que se constrói a alma do Estado44. Por 
ser corpo único, esfera intocável e aparentemente imune à coletividade, o 
homem é retratado individualmente, não sendo capaz de animar sozinho o 
Estado. Para soprar as narinas da obra criada, é necessário o consentimento 
da coletividade e só através dela que é o bom funcionamento estatal torna-se 
possível. Assim, de um lado, desalma-se e cinde-se, mesmo que timidamente, 
o direito divino e o direito dos reis, de modo que o fundamento de legitimi-
dade da soberania do Estado é puramente mecânico: para ir bem e conseguir 
andar o corpo deve ter uma cabeça humana, mesmo que ela não seja nem aja 
divinamente. De outro lado, para vivificar o que é artificial, a coletividade 
firma um contrato no qual cede às pretensões ilimitadas do espírito individual 
para se adequar à letra do Estado avivado por ela. 

Ao desnudar os ombros das almas dos reis e desnaturalizar a natureza 
enquanto lócus dos desiguais, o hobbesianismo vai além e apregoa que os 
príncipes não são filhos dos deuses, mas iguais, tanto física quanto psicologi-
camente às demais pessoas, especialmente por compartilhar, conjuntamente, 
dos medos e da vontade de estar seguro45. Ali, embrionariamente, cresce a 
concepção antropológica do projeto democrático moderno, no qual determi-
nadamente se propõe a interpretar de outra maneira a alteridade das pessoas: 
as diferenças naturais são substituídas por diferenças feitas46. O ânimo não 
vem dos céus ou da natureza, mas da vontade do homem que cria para si 
próprio suas representações. Nessa indicação, os santos e os reis não seriam 
escolhidos por Deus, mas suas trajetórias, à base de formação e exercícios, 
possibilitaram eles estarem lá e serem os mais aptos a desempenhar sua fun-
ção. Enfim, o exercício do poder dentro de uma sociedade originar-se-ia da 
vontade coletiva composta por indivíduos livres, iguais e que se comprome-
tem a desempenhar sua função no corpo da máquina. 

Se, com Hobbes, há o indício antropológico e político de que a consti-
tuição do Estado deve pressupor um espaço em branco, horizontal e em que 

44 No Capítulo XXI, “Da liberdade dos súditos”, Hobbes escreve: A soberania é a alma do Estado, e uma 
vez separada do corpo os membros deixam de receber dela seu movimento” IN: HOBBES, T. Leviatã. 
Tradução: João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 76.

45 SLOTERDIJK, Peter. O Desprezo das Massas: ensaio sobre lutas culturais na sociedade moderna. 
Tradução de Cláudia Cavalcanti. São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 50

46 Ibidem, p. 94. Sloterdijk lembra que no século XV os pintores do renascimento começaram a 
representar as pessoas da História Santa sem as auréolas, até então obrigatórias, (p. 97).
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os homens são livres para acordarem entre si, é com Kant que a referência 
inconveniente ao direito natural será elidida, bem como restaurado o valor de 
uma lei racional, que já não está contida num comando externo, que não está 
na voz dos deuses habitantes do céu estrelado, mas está em si, dentro de cada 
um, na autonomia moral do indivíduo. Bem verdade que o contexto propicia-
ra tal transformação: Lutero havia retirado das mãos da Igreja o monopólio 
da interpretação bíblica, indicando uma universalização da interpretação, de 
modo que cada indivíduo fosse considerado livre para discutir os limites da 
autoridade de uma instituição. Consolidado, o protestantismo, numa recupe-
ração e releitura da filosofia agostiniana, ensinava que Cristo interiormente 
testifica as coisas verdadeiras e através da fé e do esforço individual de buscar 
a Deus e colidir e coincidir o livre arbítrio – livre arbítrio enquanto vontade 
esclarecida pela razão – com a liberdade dada por Deus, sob a qual unica-
mente podemos agir. Participar do corpo de Cristo não significava apenas 
comungar dos dogmas e da posição orgânica determinada pela Igreja, antes 
porém, cada um se tornava seu próprio templo, cada um era capaz de alcançar 
a dadivosa graça por si mesmo, dentro de si mesmo, sem que a candeia interna 
fosse acesa por uma autoridade humana – emancipava-se o homem particular 
na universalidade, remetendo-se a ideia de singularidade do indivíduo. E tra-
çar os limites dessa singularidade, traçar as fronteiras e as regras desse templo 
interno para que ele não caia numa negação da universalidade, para que ele 
não caia na apologia da relativização dos credos, antes, porém, remeta à voz 
da verdade, ao fogo prometeico que cada homem compartilha dentro de si e 
que, para acendê-lo, é preciso um ato genuíno e próprio47. 

Que a lei política deva seguir um método, consoante a lei racional, e esta-
belecer limites na sua construção e aplicação: toda lei deve ser universal, não 
retroativa e construída como um tipo especial de proposição, eis o credo ilu-
minista kantiano, o qual, mesmo timidamente, não deixava de indicar que os 
reis enquanto homens eram falíveis e não era razoável a escolha da cabeça do 
Estado mediante a hereditariedade; ora, quem governa os homens são as leis da 

47 No fragmento dramático de Goethe, Prometeu ensina ao homem construir uma cabana, conquanto 
o homem agradece: “Obrigado, querido Pai, mil vezes obrigado! Dize, devo deixar todos os meus 
irmãos morarem na minha cabana?”. Ao passo que Prometeu responde: “Não! Tu a construíste e ela é 
tua. Podes dividi-la com quem quiseres. Mas quem quiser morar, deve construir uma para si próprio”. 
IN: GOETHE. Prometeu: Fragmento Dramático, de Goethe. Tradução de Iaci Pinto Souto. Cadernos 
de Literatura em Tradução, n. 11, São Paulo: USP, 2010, p. 203-241. 
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razão e da liberdade, de modo que, logicamente, quem impera e deveria imperar 
seria o próprio direito, enquanto garantidor da liberdade individual e do dever 
para com a comunidade. 

Nesse sentido, Kant explica o direito natural não como algo intrínseco e 
posto pela natureza, mas derivado da racionalidade. Razão que, para Kant, não 
é estática ou definida como uma ideia platônica imutável e fundadora da rea-
lidade, antes, porém, funda-se na liberdade, enquanto tarefa infinita que pos-
sibilita a transformação da sociedade. O Estado, portanto, deve governar por 
meio de leis gerais e universais, resguardando sempre a liberdade do sujeito. 
Conforme preceitua o filósofo de Königsberg: 

O direito estrito fundamenta-se sem dúvida na consciência da obrigação 
de cada um adequar-se à lei; (...) esse direito apoia-se unicamente sobre 
o princípio da possibilidade de uma coerção externa que possa coexistir 
com a liberdade de cada um, segundo as leis gerais48

Assim, a universalidade das leis substitui o direito natural como legitima-
dor da lei política e como postulado da lei racional. Nesse contexto em que 
emerge o império do direito, é fortalecida a teoria da separação dos poderes, 
de modo que à pergunta “como legitimar uma lei política?” responde-se: é o 
Parlamento, local de deliberação e de formação da vontade geral, quem é o 
responsável por editar leis universais, capazes de atingir todos os cidadãos em 
prol da comunidade. Não mais o credo na autoridade do rei soberano, nem 
na tradição farisaica que cria uma estrutura de poder centrada na condição 
hereditária. O império do direito destrona Creonte. Inicia-se a construção de 
um novo e moderno credo em que os cidadãos sem distinção de raça, religião, 
condição financeira, no gozo pleno de suas faculdades exerceriam a cidada-
nia – enquanto comunhão no corpo do Estado – através do voto, elegendo 
seus representantes, de forma que estes, por compartilhar o mesmo ideal dos 
eleitores, contribuiriam para uma sociedade mais livre e justa. Que cidadãos 
conscientes da necessidade de sua interferência na coletividade escolheriam a 
voz mais apta, a mente mais apta a representar suas ideias e demandas frente 
ao Estado, pleiteando com propriedade e fé na máquina, os interesses a serem 
consolidados. Que os cidadãos – e não mais o sangue –, fonte legitimadora 

48 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003. p. 407
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da lei política, fiscalizariam aqueles que foram eleitos, ao mesmo tempo em 
que surgissem novos pleitos a serem debatidos, propostas infinitas que nunca 
atingem definitivamente a democracia, este céu e nova terra inacessível, mas 
possível e passível de uma aproximação contínua. Que os cidadãos, conscien-
tes e crentes da estrutura do Leviatã, a trindade de Montesquieu – Executivo, 
Legislativo e Judiciário –, em que o Legislativo como o Pai, fonte e comando do 
Filho e do Espírito, seria o único caminho possível para criar o direito. 

Se a legitimidade das leis advém do fato delas serem originadas no Parla-
mento, sendo a lei a expressão da vontade geral, se é o procedimento que garan-
te a legitimidade da lei política, se a lei não tem a voz de um rei nem se dirige 
para um fato determinado, mas geral e abstrato, como o espírito das leis será 
manifestado e aplicado na prática? O problema então se desloca: quem vai e 
como vai dizer a Antígona sobre a possibilidade ou não de enterrar Polinices?

2.4 Nós e os juízes

A guinada moderna contratualista representou, pelo menos, uma tentativa 
de transformação morfológica da constituição, que já não é mais tratada como 
um elemento dado por, mas um projeto a ser construído para. Pristinamente, é 
marcante a passagem do ninho feito de laços sócio-afetivos coesos para a corda 
que envolve a cintura e lança um Ulisses, único que escuta a voz das sereias e 
único que comanda os marinheiros, escolhido por homens e deuses para guiar 
e corporificar o comando do povo; perspectiva essa que permanece ainda na 
psicopolítica das massas, mas que, formalmente, é descartada e caracterizada 
como inverossímil pelo projeto moderno. Neste, não há sereias, pois é preciso, 
sobretudo, desocultar o oculto, tornar explícito o implícito: para se constituir 
para si, o povo e a organização sócio-política devem se reconhecer enquanto 
objeto e localizar, logicamente, sua existência junto ao resto do saber. A le-
gitimidade torna-se um conceito explícito: da corda dada à corda criada – o 
fenômeno de não mais ser constituído por, mas se constituir para – por meio 
do acordo entre homens desenlaçados. O construtivismo moderno converte o 
dado em construído, pertenças em opções: “seja qual for a coisa que nos apre-
sentem como encontrada, é inevitavelmente uma coisa feita”49. 

49 SLOTERDIJK, Peter. Palácio de Cristal, op. cit. p. 224.
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Assim, uma vez explícito e escrito o acordo, a constituição dos povos, torna-se 
novamente necessário recordar, agora, com consciência dos laços que envolvem os 
homens. Conquanto Hobbes amarrasse os homens livres ao poder soberano repre-
sentado pelo Leviatã, como se o acordo lançasse apenas um para comandar o barco, 
a democracia moderna aponta para uma nova forma morfológica, um novo formato 
em que cada um se amarra a si mesmo, num jogo de equilíbrio coexistente, em que 
o peso de um reflete-se na posição de outro. Mas a posição de cada um, nessa balan-
ça variável, que pressupõe e pretende nivelar os homens diferentes numa igualdade 
pautada no respeito e consideração mútuos, tem como referência a constituição, 
enquanto indicadora dos limites do poder do estado, da proteção dos direitos fun-
damentais e dos objetivos comuns a serem buscados. 

No moderno contexto da separação de poderes, subjaz a questão sobre quem 
decide sobre o acordo acordado, quem interpreta a lei política e lhe dá signifi-
cado? Recuperando Santo Agostinho, em “De Magistro”50, se cada palavra tem 
um signo, podendo ser ressignificada com o passar dos tempos, quem será o 
mestre interior capaz de interpretar e firmar os nós quando, nas mudanças de 
posições dessa balança instável da integridade jurídica, afrouxam os laços e os 
direitos e deveres constitucionalmente assegurados são ressignificados? Entre 
a corda e o acordo, o problema se redireciona à interpretação da lei política – 
enquanto constituição decorrente da soberania popular –, ramificando-se em 
como interpretar e quem seria capaz de interpretar. Aí, nesse contexto, emerge 
o novo papel dos juízes. 

Se, na Idade Média, a Igreja tentava ser o espelho duro e reflexo claro da Pala-
vra de Deus, sendo a única autorizada a interpretar as Escrituras, cabendo ao povo 
como ovelhas guiadas pelo pastor, obedecer fielmente; de maneira semelhante se 
deu, inicialmente, em relação à interpretação das leis no império do Direito. 

Como retrata Neumann51:

Quando a lei – e só a lei – impera, então o juiz não tem nada além do que 
tarefas cognitivas. Os juízes são, como Montesquieu os caracterizou, nada 
mais do que “a boca que proclama as palavras da lei, ser inanimado”.

50 AGOSTINHO, Santo. De magistro. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores) 

51 NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei no direito da sociedade burguesa. Trad. 
Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. pg. 37
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Nova casta autorizada a aplicar os preceitos rígidos da lei criada pelos re-
presentantes do povo, o Judiciário começa a criar o mito do juiz imparcial, do 
juiz como soldado mudo obediente às ordens do legislador e que, quando este 
se silencia, não é capaz de resolver o conflito no campo de batalha. É pela ótica 
do mito do juiz imparcial que o juiz John Marshall, por exemplo, defendeu que 
o Poder Judiciário não teria uma real existência, senão consistiria em um mero 
instrumento da lei e não podendo almejar nada além dela; que o poder discri-
cionário do juiz não significaria ir ao encontro de sua vontade individual, mas 
da vontade do legislador52. Como um vaso na mão de um oleiro – à expressão 
cristã -, o juiz seria um porta-voz da vontade do Pai, o Parlamento democrático, 
acessível a todos e que trata a todos de igual modo, só que, uns são mais iguais 
que os outros quando o assunto é legislar e decidir como o Verbo vivo irá se 
manifestar. Nesta perspectiva, Cass Sunstein53 talvez caracterizasse esse primei-
ro tipo de juiz como um soldado, na medida em que restringe sua atuação aos 
comandos dos poderes politicamente legitimados, não competindo atualizar ou 
redefinir os valores das ordens dadas. 

No início do liberalismo democrático, chegou-se ao ponto de coibir a forma-
ção de escolas de interpretação, de comentários e de construção doutrinária. 
Como prescreviam os decretos de 16 e 24 de agosto de 1790 na França revo-
lucionária, em caso de dúvida, o juiz deveria recorrer à autoridade legisladora. 
Uma instrução na Baviera de 19 de outubro de 1813 proibia os funcionários 
públicos e especialistas de escrever comentários ao Código Penal54. “Eu não 
conheço o direito civil”, dizia Bugnet, “só ensino o Código de Napoleão” 55.

A nova Igreja, baseada na soberania do Parlamento e na universalidade das 
leis, só garantia seus adeptos porque não afetava os seus interesses das cama-
das dominantes. César enquanto Parlamento constituía a nova Igreja e a nova 
Igreja era fiel aos interesses de César. Enquanto houvesse influência e coesão 
institucional, enquanto a representatividade dos juízes correspondesse aos an-

52 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. New 
York: Cambridge University Press. p. 10. 

53 SUNSTEIN, Cass. E. Constitutional Personae. Nova Iorque: Oxford University Press, 2015.

54 RADBRUCH apud NEUMANN. IN: NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei 
no direito da sociedade burguesa. Trad. Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. p. 40

55 MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do direito. 2ª ed. rev. aum. São Paulo: 
Saraiva, 1973. p. 21
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seios da burguesia, enquanto as leis refletissem esses interesses de forma clara, 
não havia outra forma além de buscar o sentido literal da norma. 

No entanto, assim como a unidade de interesses econômicos e a forma-
ção de uma estrutura hierárquica possibilitam o surgimento de monopólios e a 
santificação de uma classe, a nova Igreja viu-se confrontada com a força cres-
cente da classe operária e o desejo de novos liberais em ascender ao bispado. 
A nobreza de sangue, anteriormente tão criticada, era substituída por seu novo 
reflexo repetido e diferenciado: a burguesia da herança56. Nesse sentido, aliado 
ao desenvolvimento das teorias do contrato social, foi preciso, com o passar dos 
anos, transformar a constituição em um compromisso político enunciador de 
que a nova Igreja não era a velha Igreja farisaica. 

Como valor de referência de toda a legitimidade da ação estatal, a Consti-
tuição enquanto lei fundamental tornou-se responsável por orientar e estabi-
lizar as relações institucionais e sociais. Substituto secular57 para as Sagradas 
Escrituras, a lei fundamental desempenhou tanto uma relação com a moral, 
quanto remeteu ao procedimento especial junto ao legislativo, consolidando-
-se, em um sentido mais forte, como um conjunto de princípios imutáveis para 
além do alcance de qualquer instituição de governo, além da órbita social, 
econômica ou religiosa.

Assim, diante da iminente participação da classe operária na atividade le-
gislativa, procurou-se limitar a soberania do parlamento. É o que avaliou Carl 

56 Liberais nacionalistas já no século XVIII, como Fichte, alertavam que um Estado liberal deveria 
tratar todos seus membros como iguais e em iguais condições de partida, de modo que a herança seria 
confiscada pelo Estado, o qual garantiria as condições primordiais a todas as pessoas, que por mérito 
formariam sua própria riqueza. 

57 Hans Blumenberg irá dizer que o processo de secularização do mundo não fez desaparecer a 
qualidade e verticalidade dos princípios transcendentais, antes, porém, o que ocorre é uma 
“plasmação”, uma mutação específica que parece diluir a verticalidade nas reinvindicações e 
realizações materiais e em conteúdos que parecem pertencer mais à cidade dos homens do que à 
cidade de Deus. Tanto Blumenberg quanto Habermas (BLUMENBERG, Hans. La legitimación de 
la edad moderna. Traducción de Pedro Madrigal, Valencia, Pre-Textos,. 2008; p. 27) atentam que o 
termo secularização origina-se da expropriação dos bens da Igreja para o poder público, sendo “o 
significado foi transmutado para o surgimento da modernidade cultural e social como um todo” 
(HABERMAS, J. Fé e saber. Trad. Fernando Costa Mattos. São Paulo: Editora UNESP, 2013, p. 
5). Mas o caráter dessa secularização é polêmico. Se para uns, a dessacralização das imagens do 
mundo elide a influência divina, de uma moral vertical transcendente, na sociedade; para outros, a 
secularização trata-se apenas de uma transferência de propriedade, de forma que a verticalidade não 
desaparece, mas apenas se transmuta agora em princípios racionais. 
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Schmitt, especialmente na obra “Legalidade e Legitimidade58”, ao analisar o Es-
tado Legislador. Se a constituição nada mais era que um contrato estabelecido 
entre o Estado e o povo, entre o soberano e o parlamento, de modo que aquele 
que impôs o contrato (o parlamento) deveria fiscalizar e defender seus interesses 
ante ao contratado (o monarca)59, haveria a possibilidade da constituição ser 
ameaçada pelo próprio legislador. Um poder distinto do executivo e do legislati-
vo era necessário para, com imparcialidade, guardar a constituição60. 

Sob a égide de uma soberania da razão constitucional em contraposição à 
razão do parlamento – ou à razão do povo, na expressão de Marx61 –, o Poder 
Judiciário torna-se, então, capaz de rever judicialmente a constitucionalidade 
das normas. O juiz, que deveria ser o humilde sacerdote do Parlamento, na 
fragilidade do Pai, ressuscita as ideias de universalidade e generalidade, as quais 
são capazes de, tal qual o direito natural, tornarem-se o espelho maleável de 
quem os maneja e observa. 

Nesse período, que compreende o início do século XX, trava-se uma batalha 
teórica sobre como os juízes devem interpretar a lei. De um lado, o positivismo, 
munido de técnicas cada vez mais sofisticadas, percebia a ordem jurídica como 
um sistema coerente e científico, concebendo o direito como a produção legis-
lativa feita por autoridades competentes politicamente para impor as normas 
jurídicas. Dever-se-ia respeitar a autoridade e o procedimento, tendo em vista, 
sobretudo, os limites formais de atuação dos juízes. De outro lado, nascia a 
Escola Livre de Direito, que questionava a rigidez positivista e vislumbrava o 
direito como um sistema aberto, repleto de lacunas a serem preenchidas pela 
discricionariedade dos juízes. Que o juiz deve criar o direito, sendo mais que um 
mero aplicador, na medida em que o império das leis aponta para além da letra 
fria e rígida do contrato e constantemente reformula seu significado, sendo o 

58 SCHMITT. Carl. Legalidad y legitimidad. Traducción de Jose Diaz Garcia. Imprenta: Madrid, 
Aguilar, 1971.

59 SÁ, Alexandre Guilherme Barroso de Matos Franco de. O poder pelo poder: Ficção e ordem no combate 
de Carl Schmitt em torno do poder. Universidade de Coimbra, 2006 (Tese de doutoramento) p. 310

60 Bem verdade que, para Carl Schmitt, o Estado de liderança – tipo do estado nacional-socialista 
alemão – seria a melhor forma de governo, em que a separação entre o legislativo e o executivo é 
superada e “leis constitucionais aparecem através de uma decisão do governo do Reich dirigido pelo 
líder” (SCHMITT apud SÁ, ibidem, p. 509).

61 MARX apud NEUMANN. IN: NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei no 
direito da sociedade burguesa. Trad. Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. p. 42.
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juiz o mais capacitado para reinterpretar as novas manifestações do espírito das 
leis consoante às Sagradas Escrituras. Renascia a autoridade arbitrária da lei di-
vina, não sob forma de direito natural, mas sob a roupagem de cláusulas gerais e 
o entendimento de que a verdadeira interpretação destas deveria ser feita pelos 
varões mais capacitados do Estado de Direito: os juízes.

Pascal dizia que nunca se faz tão perfeitamente o mal como quando se faz de 
boa vontade. Lembra Neumann62 que, antes de 1918, o que motivava a Escola 
Livre de Direito a defender a discricionariedade dos juízes era a possibilidade de 
implantar ideias progressistas num cenário reacionário. No entanto, no decor-
rer dos anos, tal doutrina serviu mais como forma de controle dos grupos de po-
der, como criador de uma barreira formal ante a crescente onda de materializa-
ção de direitos historicamente não reconhecidos às classes menos privilegiadas, 
como protetor dos interesses monopolistas. Aos amigos, a imparcialidade e es-
pelho duro da lei, aos inimigos, a possibilidade de interpretação e desconstrução 
do significado. As cláusulas gerais possibilitavam a criação de leis caracterizadas 
por uma falsa universalidade. Expressões como “saudável sentimento popular” 
e ofensa “aos bons costumes”, de conteúdo abertamente obscuro, permitiam 
implementar o ponto de vista dos políticos dominantes. 

Assim, à indagação sobre quem é competente a interpretar e como interpre-
tar a lei política apresenta-se duas respostas: a primeira com a submissão do Ju-
diciário ao Parlamento, sem a liberdade para preencher supostas lacuna – como 
apregoa o positivismo –; a segunda resposta consiste na perspectiva da Escola 
Livre, em que o juiz está na posição de criar um novo direito, consoante ao seu 
arbítrio. Nesse aspecto, seria uma ilusão acreditar que as reformas sociais ocor-
reriam apenas através da lei parlamentar e que as demais autoridades apenas 
como espelho duro das coisas refletiriam o prescrito, conforme o positivismo. 
De igual maneira, mais ingênuo seria crer que a livre apreciação do juiz criando 
um novo direito estaria em conformidade com os intentos da democracia, sendo 
expressão de uma lei racional. 

Contemporaneamente, os nós se afrouxam e se firmam nas mãos dos ju-
ízes, pois esperar o parlamento solidamente discutir e decidir já não é mais 
uma alternativa para modernidade espumosa, de forma que o positivismo, com 
seus juízes soldados ou mudos, perde o protagonismo nesse embate acerca de 

62 NEUMANN, Franz. 2014 [1937]. A mudança de função da lei no direito da sociedade burguesa. Trad. 
Bianca Tavolari. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 109, p. 13-87, jul./dez. p. 67
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quem e como deve ser feita a interpretação constitucional. Embora apregoando 
a liberdade e autonomia do indivíduo, o iluminismo não deixou de demolir o 
espaço do poder decisório final, o qual se vincula, hoje, ao Judiciário, a nova 
casta autorizada a aplicar os preceitos rígidos da lei criada pelos representantes 
do povo, único poder capaz de permanecer neutro ante as vicissitudes políticas 
que enfrentam o Legislativo e o Executivo, lócus da sanidade ante ao povo 
continuamente doente63. 

Fato é que, em síntese, a decisão judicial emana de uma autoridade espe-
cialmente designada para o exercício desta função. Mas sua legitimidade não 
decorre mais de um dogma, posto reconhecidamente por uma entidade superior 
preexistente: é sob a roupagem da racionalidade que ela passa a se fundamentar 
e, em um movimento de expansão, passa a agregar valores éticos da comuni-
dade. Explica-se: se tanto a legitimidade da Constituição quanto, consequen-
temente, a legitimidade do Poder Judiciário em interpretar a Constituição era 
explicada como decorrente de um contrato abstrato em que os membros da 
comunidade consentiam na utilização da força do Estado a favor e contra eles, 
gradualmente tal explicação passa a ser insuficiente e requer muito mais que 
a relação entre delegação e obediência. A legitimidade contemporaneamente 
passa a ser vista como uma mistura de vários elementos64, tais como aceitação e 
participação popular, consonância ética e moral, conformação com os procedi-
mentos legais, reconhecimento de limitações cognitivas e estruturais. Legítimo 
seria aquilo que se submete ao método que reflete o imperativo da lei racional, 
lei essa que não mais se liga aos céus, mas ao acordo contínuo entre povo e Es-
tado na reconstrução e construção, no afrouxar e apertar dos nós que compõe 
a balança instável da democracia. 

63 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
‘sociedade órfã’. IN: Novos Estudos CEBRAP, n. 58. São Paulo. 2000. 
Bem verdade que, evidentemente, há críticas e endossos quanto a posição do Judiciário no 
debate a respeito de quem deve ser a autoridade responsável pela palavra final em matéria de a 
interpretação constitucional e de como esse poder deve ser exercido. No entanto, o tema caro à 
literatura constitucional atual não figura como central no presente trabalho, na medida em que se 
fia no rearranjo procedimental e/ou no diálogo institucional como solução para dirimir o conflito de 
competência – ora, inevitavelmente haverá aquele que decide e o importante é questionar como se 
dará essa decisão e qual a leitura dessa autoridade acerca do que lhe legitima a dar a decisão, isto é, 
acerca da Constituição.

64 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 35
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2.5 A corda que antecede e mantém o acordo

Aqui, é preciso um leve recuo para entender o panorama da dessacralização 
da lei racional, enquanto fundamento e espírito da lei política que se manifesta 
na letra do acordo. Uma vez posicionados para decidir consoante a Constitui-
ção, prestariam contas à lei racional os juízes? Ou em outros termos, assumindo 
a relação com a tragédia de Sófocles, haveria uma lei racional que orientasse 
Antígona sobre a possibilidade de enterrar Polinices – quem seria o deus para 
além do verbo a (des) autorizar ou (in) validar as leis humanas?

Quando Kant delimita as condições de possibilidade do conhecimento, 
de forma que se torna impossível o conhecimento de Deus, da liberdade e da 
imortalidade, abre-se espaço para a fé65. O fundamento ou o saber incondi-
cionado, o que está acima das forças humanas, nada mais é que uma crença. 
Assim, o que envolve a lei racional não é mais a autoridade divina, pois ela é 
incognoscível, mas um método e a crença nesse método. Embora, posterior-
mente Hegel quisesse solucionar a tensão entre a pretensão de conhecer o 
incondicionado e a impossibilidade de conhecê-lo, mas que se torna possível 
com uma realização contínua na ordem efetiva, sendo a realidade a forma 
como o Absoluto se conhece a si mesmo; na modernidade pós-hegeliana, a 
razão se desessencializa. Quem é o homem para coparticipar e coexistir no 
sagrado corpo do Espírito, o qual não passa de um significado vazio que aspi-
ra, enquanto ficção virtual da razão que vê a si mesmo refletida, um desejo de 
unidade aparentemente necessário? Deus está morto e não seria a racionali-
dade iluminista sua legítima sucessora. 

No entanto, evidencia-se o impasse: se não se pode dizer sobre a existência 
de uma lei divina ou de uma lei racional, com que autoridade ou sob quais con-
dições uma lei se torna legítima? Se politicamente a resposta remete à autorida-
de do parlamento, em relação à racionalidade da lei a abordagem encaminha-se 
ao procedimento. Não basta Creonte ou o Parlamento – legitimados pela coroa 
ou aura divina – promulgarem suas leis, a metáfora do corpo político, em que o 
rei ou o Parlamento é a cabeça do Estado, torna-se insustentável. Haveria ape-
nas uma cabeça capaz e eleita para dirigir o Estado? O Leviatã metamorfoseia-
-se em uma Hidra de milhões de cabeças. O peso da responsabilidade e a graça 

65 KANT. Textos seletos. Tradução de Raimundo Vier. Vozes, Petrópolis, 1974, (Segundo prefácio da 
Crítica da Razão Pura, B XXX. p. 52)
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do poder recai não mais apenas sobre os ombros dos homens escolhidos, mas de 
todo o povo. Assim, mais que obedecer a uma só voz, torna-se preciso, antes de 
tudo, o consentimento entre os membros do corpo, que para formar a comuni-
tas, atenta para a imunitas tanto ao agente externo quanto ao interno: emerge a 
soberania popular como procedimento democrático.

Não sendo corpo, o público não é mera resposta de um comando nervoso, 
mas torna-se um espaço de diálogo, de argumentação plurívoca, onde são 
formadas as opiniões populares, sempre provisórias e em constante mutação. 
No espaço público, uma arena de debates é defendida, uma arena com deter-
minadas regras para formar novas regras, na forma de lei – sempre gerais e 
abstratas –, uma arena em que cada participante para adentrar deve excluir 
“todo interesse que não possa ser generalizado, admitindo apenas aquelas re-
gulamentações que garantam liberdades iguais a todos” 66, uma arena que 
substitui a violência pelo entendimento e que tem como meta a formação 
democrática da vontade popular. 

Assim, resumidamente, quem irá dizer a Antígona sobre a possibilidade 
de enterrar Polinices é o povo que, mediante a uma arena pública e sob os 
pressupostos de igual respeito e consideração, enunciará a racionalidade da lei 
e sua posição. Não mais uma autoridade divina nem a vontade do soberano, 
muito menos a evocação da lei natural, mas através do discurso público “sob 
condições de uma participação ampla, ativa e, ao mesmo tempo, disseminan-
te”, e como condição de possibilidade desta participação, a existência de uma 
“cultura política igualitária, desprovida de privilégios de formação, e tornada 
intelectual em toda amplitude67”.

O espaço de discussão, pelo menos formal e hodiernamente, rejeita e des-
trona o naturalismo ou a divisão maquinal das funções: os homens não são 
apenas um corpo coparticipante de uma raça própria68, tampouco abdicam, via 

66 HABERMAS. Soberania popular como procedimento: um conceito normativo de espaço público. 
Tradução de Márcio Suzuki. Novos Estudos CEBRAP. 26 (1990), p.100-113. p. 102. 

67 Ibidem, p 113. 

68 Em “A República”, Platão já indicava uma noção do corpo do Estado no qual cada um nasce para 
trabalhar e exercer sua função de acordo com o que se foi predeterminado e aflorado pelo exercício 
de copertencer a sua raça. Em uma relação entre as partes da alma e as raças dos homens, Platão 
distingue três raças, a saber: a) os camponeses e artesãos, cuja parte concupiscível – os prazeres – 
predomina; b) os guerreiros, em que a ira detém prevalência e c) os filósofos, caracterizados pela 
parte racional. Não em vão que Popper vai considerar o “programa político de Platão” “puramente 
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contrato social, do exercício pleno da cidadania para se assegurar aos escolhi-
dos representantes o acesso autorizado da interpretação constitucional. É nessa 
perspectiva que se torna necessário, assim como fez Lutero, democratizar a in-
terpretação e tornar o texto constitucional mais que um símbolo de soberania 
popular, mas algo vivo em que cada membro da comunidade política está auto-
rizado a decidir sobre o que a Constituição significa para si próprio. Contrário 
ao catolicismo constitucional, o qual prescreve que só o bispado teria autoriza-
ção para ler a Bíblia ou interpretar a Constituição – como a Igreja Católica e as 
Cortes ou o Parlamento –, Balkin atenta para o protestantismo constitucional, 
o qual mesmo com interpretações dissonantes e por vezes contraditórias, criam 
uma arena pública dinâmica e uma cultura que privilegia a participação po-
pular como expressão própria da soberania. O protestantismo constitucional 
professaria uma espécie de universalidade da diferença, em que cada um expres-
saria suas posições autônomas a fim de construir um universal, que conecta as 
múltiplas interpretações, desde o entendimento do público até a interpretação 
das instituições oficiais, assumindo-o como inesgotável e incompleto.

Quando Fröebel, inspirado em Rousseau, dizia: “sempre há lei apenas para 
aquele que a fez ou lhe deu assentimento; para qualquer outro ela é um decreto 
ou uma ordem69”, ele revela o que a modernidade política tem de aparente no-
vidade: o ancorar-se numa verticalidade que inevitavelmente deve passar por 
uma horizontalidade. Assentir a lei e não torná-la um decreto ou uma ordem é 
garantir a legitimidade. Se aos antigos a corda que antecedia o acordo era uma 
só, vertical, que liga marinheiros, Ulisses e as divinas Sereias, a uma ordem 
transcendente, em que cada coisa é pré-fixada de antemão; a modernidade se 
gaba em duplicar tal corda, não bastando apenas profundidade da transcendência, 
mas a extensão da imanência. Além da lei transcendente que verticalmente fun-
da a sociedade, remetendo a crença em uma universalidade que se manifesta 
historicamente no projeto constitucional, horizontalmente, são os cidadãos, nus 
e conscientes da necessidade e do ambiente que os cercam, que autorizam o 
Leviatã e o soberano, capitão que dirige a embarcação artificial, a serem meio e 
voz, respectivamente, capazes de falar em seus nomes.

totalitário”. IN: POPPER, K. A sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de. Milton Amado. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1987, p. 100

69 HABERMAS. Soberania popular como procedimento: um conceito normativo de espaço público. 
Tradução de Márcio Suzuki. Novos Estudos CEBRAP. 26 (1990), p.100-113. p. 103.
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A navegação é mais complexa do que se imagina. Se os antigos, em terra, se 
fixavam olhando para o céu; no mar, os modernos olham para o mar e para o 
céu, de modo que não há uma única estrela adequada para o barco se autoloca-
lizar – expansivamente, a localização é sempre provisória. Não que a profundi-
dade do céu estrelado não oriente, mas o ocidente se fia na lei moral dentro de 
si e que extensivamente deve unir os tripulantes.

Bruno Latour70 explica que “ninguém é realmente moderno se não afastar 
Deus tanto do jogo das leis da natureza quanto das leis da República”, mas esse 
afastamento não pode ser completo a ponto de privar os modernos da crítica e 
de apelar à transcendência em caso de conflito ou de reunião ficcional regula-
dora em uma unidade que converge as leis da natureza e leis da sociedade. A 
fé abstrata de Balkin, a qual atenta para uma dimensão em que todos, de certa 
forma, compartilham a fé de ter fé em algo subjaz, ao mesmo tempo em que, 
neste lugar neutro e duplicado virtualmente, é possível criticar, desvendar e de-
nunciar a fé concreta dos protestantes cidadãos. A navegação é mais complexa 
do que se imagina porque os pontos de referência apresentam-se duplamente. 
Nesse sentido, de modo certeiro, percebe Latour que

Solidamente apoiado sobre a certeza transcendental das leis da natureza, 
o moderno pôde criticar e desvendar, denunciar e se indignar frente 
às crenças irracionais e às dominações não justificadas. Solidamente 
apoiado sobre a certeza de que o homem constrói seu próprio destino, 
o moderno pôde criticar desvendar, denunciar e se indignar frente às 
crenças irracionais, às ideologias científicas, à dominação não justificada 
dos especialistas que pretendiam traçar limites à ação e à liberdade. (...) 
É nesta dupla linguagem que reside a potência crítica dos modernos: po-
dem mobilizar a natureza no seio das relações sociais, ao mesmo tempo 
em que a mantêm infinitamente distante dos homens; são livres para 
construir e desconstruir sua sociedade, ao mesmo tempo em que tornam 
suas leis inevitáveis, necessárias e absolutas71

Assim, a corda que antecede o acordo se fia em duas extremidades, que 
se distinguem e se enrolam – ou, conforme o vocabulário de Latour, voltam-

70 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 38

71 Ibidem, p. 42. 
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-se para a purificação ou mediação –, coordenando um movimento que deixa 
explícito o funcionamento da sociedade enquanto criação do homem e enquan-
to submetida à lei transcendental da natureza, concomitantemente deixando 
implícito um deus ausente capaz de todas as coisas, incluindo não ser presente, 
sobre o qual se voltam as orações daqueles que apregoam a necessidade de ter 
fé na constituição, de se voltar à profundidade da transcendência, num lugar 
purificado, lugar este que, paradoxalmente, é capaz de mediar as diversas cren-
ças e diversas opiniões concretas dos cidadãos enquanto presentes num mundo 
imanente, extenso e sem a verticalidade do poder de um deus antigo. 

Então, quando é perguntado se os juízes prestariam contas à lei racional, 
deve-se ter em mente que tal lei racional é muito mais plurívoca do que se 
pode imaginar, de modo que o que está embaixo pode estar em cima e o que 
está em cima pode estar em baixo, na medida em que a corda que antecede, 
concede e tece o acordo aponta para o transcendente concomitantemente ao 
imanente. Prestar contas à lei racional significa prestar contas à Constituição 
vista formalmente, como regra vertical transcendente, como texto que carrega 
a profundidade de ser a exteriorização de uma idealidade. Embora construída 
pela sociedade, a Constituição carrega valores transcendentes que nos ultra-
passam infinitamente. Prestar contas à lei racional significa prestar contas à 
Constituição vista materialmente, como regra horizontal imanente, como texto 
feito por mãos de carne e osso, pela ação consciente de pessoas que constroem 
livremente e sem jugo de uma autoridade maior que elas mesmas. Embora siga 
regras lógicas e contenha limites intrínsecos, a Constituição é criação livre e 
terrena. Prestar contas à lei racional significa prestar contas ao povo enquanto 
instância global de atribuição de legitimidade72 e destinatário abstrato, enquan-
to guardador e cultivador atento de si mesmo, que cria e recria a si próprio 
conforme modelos ideais, protótipos ideais, que miram os valores e a natureza 

72 Müller distingue três conceitos de povos, dentre eles três podem ser associados a este conceito de 
povo enquanto ideal: o povo como instância global de atribuição de legitimidade; “povo” como 
ícone e “povo” como destinatário das prestações civilizatórias do Estado. No primeiro, trata-se do 
substrato legitimador do ordenamento jurídico democrático: o povo como elemento que escolhe os 
seus representantes para governar. No segundo, o povo é uma ideia maleável e abstrata, utilizada 
na manipulação ideológica por parte dos donos do poder – em vão o nome do povo é evocado 
para legitimar um intento egoico. E o terceiro conceito expressa o povo como o que será atingido 
pelo direito pelos atos do Estado. IN: Müller, Friedrich. Quem é o povo?: a questão fundamental da 
democracia. Introdução de Ralph Christensen; tradução Peter Naumann; revisão da tradução Paulo 
Bonavides. 4ª ed. ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.



39

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

que se propõe a alcançar. Embora os homens sejam vários em personalidades e 
constituição física, busca-se filtrar as qualidades mais favoráveis à comunidade 
– os ginásios e a ágora grega, as universidades medievais, as escolas e os cursos 
liberais burgueses; os homens planejam desde os tempos primevos o pastoreio 
de si mesmos e o cultivo das técnicas que tecem uma tentativa de comunhão 
entre os diferentes73. Prestar contas à lei racional significa prestar contas ao 
povo real e ativo, composto por pessoas diferentes, que tem problemas concre-
tos, sonhos concretos e soluções que necessitam ser imanentes. 

Portanto, em Antígona revisitada, também é a participação do povo na 
arena pública e sua interpretação sobre o contrato que os vincula, evocando 
a soberania popular, que irá determinar a legitimidade do decreto de Creon-
te. Não é remetendo à autoridade divina, tampouco ao direito natural, muito 
menos submetendo à lei política que defende que uma lei é lei porque emana 
daquele que detém a autoridade para tanto, que infere uma correspondência 
entre verdade e submissão à legislação dos homens. Pelo contrário. Antígona 
e o povo reveem o decreto de Creonte expondo suas razões e contrarrazões 
e obedecendo às regras de generalidade, impessoalidade, igual consideração e 
respeito, fraternidade. Legitimidade é também explicação: é aquilo que sustenta 
e justifica determinado agir, a permitir e condenar conforme a situação. Para 
tanto, não se deve partir apenas da ordem ideal, que vem de cima para baixo. 
Não caberá, verticalmente, ao parlamento nem aos juízes, nem aos reis ou di-
vindades, enterrar Polinices, sem, horizontalmente, ser ouvido o povo. Pois, 
quem decidirá sobre o enterro de Polinices são as pessoas, enquanto dispostas a 
aceitar um sistema político e jurídico respeitável, no qual elas estão conscientes 
e dispostas a acolher o seu poder para fazer cumprir a lei sobre os outros e sobre 
elas mesmas, desfrutando dos benefícios políticos dessa união74. 

73 Em “O Político”, Platão define a arte da política como “o cuidado voluntariamente oferecido... de 
rebanhos de seres vivos que o aceitam voluntariamente”. (O Político, 276e). Não sem pertinência e 
polêmica, Sloterdijk identifica que o ponto central político é o parque humano, é a antropotécnica 
capaz de “entrelaçar de maneira mais efetiva as características mais favoráveis à comunidade de pessoas 
voluntariedade dóceis, de forma que sob sua direção o parque humano alcance a melhor homeostase 
possível” (IN: SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger 
sobre o humanismo. Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 
P. 53-54). Não se trata de endosso ou contestação aos regimes totalitaristas, mas a explicitação de que, 
a todo tempo, as civilizações selecionam as ideias e os valores sob os quais querem se orientar. 

74 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011. p. 36
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3. Legitimidade e racionalidade: a velocidade dos  
barcos se mede em nós

Diz-se que os modernos são marcados pela flecha do tempo, que suposta-
mente rompe com o passado75: não é mais preciso ficar em terra, as nações não 
mais somente aspiram à paz duradoura de uma verticalidade assentida. Assim 
como a crença cristã de que filho se fez carne e desceu do céu à terra, o senti-
mento oceânico76 transmuta-se no ir ao encontro real com o mar. O mundo da 
água inaugura a época moderna: Magalhães, Colombo, Vasco da Gama são os 
novos patriarcas que deslocam a busca do além transcendente para novas terras 
imanentes – “a travessia começa a substituir a ascensão”77. Torna-se preciso 
pensar não mais a partir do céu, nem da tentativa virtual em entender a terra 
como uma esfera perfeita, mas pensar a partir das irregularidades de um sistema 
mais complexo do que antes se imaginava. 

No alto mar, corre-se em busca de um “tesouro horizontal”78 e enquanto não 
se vê a nova terra à vista, o novo céu indica que a velocidade do navio se torna 
maior quando se deixa de levar a bagagem da terra natal. O capitão moderno 
suspende o pesado cetro do Leviatã e se despe dos mitos ancestrais que invocam 
o perigo dos mares, a existência dos monstros marinhos e o abismo que sucede 
a terra achatada. A navegação sobre o globo pressupõe uma técnica capaz de 
medir e prever os riscos do que efetivamente é desconhecido. A navegação, 
novo modo e meio de ser, prescreve uma crença no método, através de um 
legítimo processo de comunicação e divisão técnica: no barco, há os que lidam 
com os tripulantes, e os que içam velas, calculam ventos e se orientam pelas 
constelações. Assim, no mesmo barco, a coexistência gradualmente impele uma 
nova configuração da estrutura social, cujo formato morfo-racional passa a ser 
menos sólido do que a esférica coroa de ouro dos reis continentais. A sociedade 
transforma-se em um

75 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. 68

76 Os termos “sensação oceânica” e “sentimento oceânico” foram muito utilizados por Romain Rolland 
na sua análise sobre as religiões, termos esses que Freud rechaçou. (IN: FREUD, Sigmund. O futuro 
de uma ilusão (1927). Trad. José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 10)

77 SLOTERDIJK, Peter. Palácio de Cristal, op. cit. p. 88.

78 Expressão utilizada por Hermnan Bloch. IN: SLOTERDIJK, Peter. Palácio de Cristal, op. cit. p. 90.
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agregado de microesferas de formato diferente, que, como borbulhas iso-
ladas em um monte de espuma, limitam umas com outras, empilham-se 
uma sobre e abaixo de outras, sem ser realmente acessíveis umas para as 
outras, nem efetivamente separáveis umas das outras79 

Na nova terra, é preciso se reerguer, mas sem fazer libações aos deuses an-
tigos, embora depois da iconoclastia sempre reapareça a profecia de um novo 
ídolo. Nesse sentido, na nova terra, é preciso uma forma de pensamento que se 
erga da terra para o céu – e não o contrário –, é preciso de um elo horizontal 
que ascenda ao vertical, como um caminho reverso da nova travessia para a 
ascensão. Se “dizer a verdade continua a ser até nova ordem uma atividade 
sentada e em terra firme – romanus sedendo vincit”80, na nova terra é preciso 
erguer as tábuas, antes que se levante o bezerro de ouro. Mas erguer novas tá-
buas é retornar ao problema da verticalidade, ao problema da transcendência, 
supostamente combatida na navegação sem bagagens. 

Quando Rawls reescreve sua teoria do contrato social, agora não mais sob 
a roupagem de um direito natural ou de alegações sobre a natureza humana, 
como em Hobbes e Rousseau, ele indiretamente evidencia o paradoxo da racio-
nalidade moderna que se manifesta tanto formalmente quanto materialmente. 
Formalmente, o paradoxo moderno na reescrita mitológica é deter a verdade 
antes da representação. Em outras palavras: se os antigos, não tendo um signi-
ficado nítido das coisas, recorriam ao mito como resposta não clara à verdade, 
os modernos criam o mito para ilustrar uma verdade previamente esclarecida. 
A verdade não se cria a partir do mito, mas dá-se de antemão sendo o mito não 
uma explicação, mas uma exemplificação. 

Materialmente, o mito de Rawls narra como a terra prometida foi substitu-
ída pela ilha antropógena em que estrangeiros que se encontram sob o véu da 
ignorância, embebidos conscientemente no Letes, formam sociedade que não 
mais admite a luz de um demiurgo externo. Como uma nave que, desembarcan-
do num planeta desconhecido, esforça-se para tentar criar sua própria atmosfera 
e sua própria cultura num novo tempo. Materialmente, o mito de Rawls é um 
mito higiênico: não há estado de natureza, não há nada além dos participantes, 

79 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 
50 [ tradução nossa ]. 

80 SLOTERDIJK, Peter. Palácio de Cristal, op. cit. p. 100.
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que despidos dos genes, fenótipos e entorno ambientais, pactuam um contrato 
social na nova terra, que agora abriga imigrantes que tentam reconstruir suas 
vidas. O véu da ignorância é posto como posição original: o único princípio 
a ser aceito pelas partes na posição original é o da igualdade de liberdade de 
consciência. Na sua nova teoria contratual, Rawls reformula incidentalmente a 
metafísica ocidental: se a verdade é o clarificar, um desocultamento de circuns-
tâncias e condições presentes, para construir uma democracia é preciso o ocul-
tamento de todas as circunstâncias que envolvem o eu. Esquecer o passado e até 
mesmo ignorar as ações inconscientes – a história pode ser sim uma folha em 
branco, nesse novo céu e nessa nova terra, dos homens que, pactuando, aceitam 
o perdão e o recomeço, objetivando negar o pecado do passado, numa espécie 
pelagianismo secularizado. Para tanto, é preciso admitir uma não verticalidade 
inicial: não há Creonte, direito natural nem o céu estrelado sob a cabeça dos 
imigrantes – não mais bagagens. Entre as esperanças e os desânimos, entre as 
incertezas e aflições da viagem marítima, aquele que chega à terra, para ser 
legítimo cidadão é necessário ter antes vagueado pelo mar e ter sido náufrago 
de sua própria terra. O princípio da constituição rawlsiana e moderna é negar 
a quem antes pertenceu, para reescrever a nova história numa nova terra com 
novos nomes: os norte-americanos jamais se dirão europeus, assim como os 
romanos não se denominarão eneias. 

Théodore Géricault. A jangada da medusa. 1818-1819.
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A verticalidade sendo assentamento e necessária para firmar as bases da 
nova sociedade passa a ser construída de baixo para alcançar os céus, como 
numa torre de Babel. Os cidadãos em acordo recriam a transcendência, mas 
com a possibilidade de poder recriá-la sempre que necessitarem, sempre que o 
deus novo lhe desagradar. Nesse sentido, pensar a Constituição significa tran-
sitar simultaneamente entre uma noção de transcendência e imanência, num 
jogo complexo, em que se colidem e se coincidem vontade, tempo e representa-
ção. Pensar a constituição significa fazer do acordo horizontal imanente, redigi-
do e composto por homens reais, um pacto transcendente, um projeto proposto 
e imposto verticalmente – cujo conteúdo remete também a valores que nos 
ultrapassam, embora formalmente seja mera obra humana. A promessa vê a 
si mesma como além da história, como ordem celeste imutável, dada a priori. 
Entretanto, pensar na constituição significa também pensar num jogo em que 
as promessas transcendentes, para serem cumpridas, retornam à terra sob no-
vos sentidos e degraus. Até mesmo é alegado que, para cumprir o prometido, 
é preciso suspender temporariamente a promessa, a fim de escalar um tempo 
difícil ou de que as promessas devam ser reinterpretadas, pois carregam (ou car-
regaram) consigo preconceitos e desconhecimentos. A promessa vê a si mesma 
como dentro da história e parte de uma ordem terrena mutável. 

Assim, a verticalidade passa a se assentar no tempo, por ser vista através 
de e no tempo, de modo a espelhar a configuração que a racionalidade as-
sume em determinado momento e em certas circunstâncias. Modernamen-
te, professa-se a crença de que a única verdade é que a racionalidade não 
retorna e transmuta-se constantemente, de modo que entender a flecha e 
localizar a flecha no espaço-tempo é a tarefa de compreensão da realidade 
e, consequentemente, da constituição. Como sintoma desse novo credo, os 
modernos “querem guardar tudo, datar tudo, porque pensam ter rompido 
definitivamente com o passado”81. Nessa perspectiva, a fundamentação da 
legitimidade persiste, até que, em determinado período, já não mais é sufi-
ciente para compreender a realidade. Do direito divino ao pacto formal con-
tratual entre os homens livres, mutações e alternativas teóricas surgiram. Se 
o fundamento de legitimidade passa então a ser continuamente questionado 
e a resistência questionadora se torna um exercício de renovação e transfor-
mação da máquina, concomitantemente nasce um movimento, dentro da 

81 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. op. cit. p. 68
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própria esfera conservadora, que resiste ante a resistência com as armas dos 
inimigos, numa luta não tem um caráter tão dialético quanto os manuais de 
filosofia do século XIX ensinam. 

Se o barco ainda percorre em terra, sua velocidade final, expressa em nós, 
é resultado de forças internas e externas: uns tentam levar o barco à frente, 
outros querem ancorá-lo permanentemente, enquanto outros almejam retor-
nar à paisagem passada – por ser recortado e catalogado, o passado também 
pode ser objeto de colagem. Num amálgama espumoso em que cada grupo quer 
se sobressair, o timão encontra-se sob tensão e lutas no interior do barco são 
travadas entre grupos com suas próprias ambições e suas próprias noções de 
verticalidade, seja ela positiva ou negativa. Como em Babel, os grupos se ex-
pressam em suas próprias línguas, incomunicáveis, os seus valores e sua fé. Mas, 
nesse protestantismo constitucional, não há universalidade capaz de dizer qual 
e como a fé deve ser exercida. Se a fé se diz de vários modos, não haveria um 
modo correto, capaz de levar com maior segurança os tripulantes? A noção nii-
lista de que todas as crenças se diluem e que todos os caminhos levam à costa 
não seria por demais simplista, obliterando a possibilidade de o barco naufragar 
por culpa dos timoneiros?

4. Para uma conclusão provisória: sobre a fé repartida

Fato é que a constituição e a interpretação do ordenamento jurídico situam-
-se nesse contexto, muito mais complexo do que a mera aplicação das leis, do 
que o desejo puro de julgar conforme os intentos internos ou de ser mero fruto 
do meio, medium das circunstâncias predeterminadas pela natureza. Decidir 
não é exclusivamente decorrente de um exercício de purificação, em que os três 
polos, discurso, sociedade e natureza, respectivamente, não se conectam. Deci-
dir é também mediação, navegar entre espumas e estabelecer uma coexistência 
de sentidos para as múltiplas perspectivas – e não transformar a posição de se 
decidir em um novo ídolo82, passível de veneração religiosa. 

82 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
‘sociedade órfã’. IN: Novos Estudos CEBRAP, n. 58. São Paulo. 2000. 
Aqui, cabe pontuar acerca da relação que Ingeborg Maus faz entre Judiciário e sua visão paternalista, 
indicando que o terceiro poder se encaminha para ser o mais novo velho monarca, substituindo a 
coroa pela toga ao se autoproclamar o guardião da Constituição. No itinerário de sua argumentação, 
a autora descreve que, no início do Império Alemão, os juízes sofreram uma descensão social em face 



45

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

Destarte, situando-se entre a tarefa de justificação vertical – que engloba 
tanto a interpretação do acordo constitucional quanto dos valores que o in-
tegram e o ultrapassam, apontando para a profundidade da transcendência – e 
a tarefa de percepção da legitimidade horizontal – que situa historicamente 
os acontecimentos e lida com demandas reais que precisam ser resolvidas, de-
mandas reais que envolvem as pessoas, pressões sociais e cuidado institucio-
nal, remetendo à observância da extensão da imanência –, o juiz, acrobata hoje 
institucionalizado e que carrega consigo também os elementos históricos que, 
com suas incoerências e discrepâncias, caracterizaram a posição de acrobata e 
de escritor do romance em cadeia, transita neste oscilar entre o escrito e o não 
escrito, entre a verticalidade e a horizontalidade, através de argumentos que po-
dem ser remetidos tanto ao espírito (em sua acepção religiosa a priori ou em sua 
moderna identificação com a mutabilidade histórica) quanto à letra do acordo.

E se há quem tente mediar esse transitar num denominador virtual, ideia 
reguladora transcendente, que se encarna no conceito de razão comunicativa 
habermasiana ou da fé constitucional de Balkin (tanto em sua verticalidade 
quanto em sua horizontalidade), inevitavelmente erguerá consigo um cânone 
que, ao explicar este transitar, articulando-o transcendentalmente, obliterará 
o nascimento do seu oposto e fará de si mesmo uma lei. Se Pedro Lombardo, 
no século XII, escrevia que a fé é partidária, de forma que quem não é a favor 
de Cristo é contra Cristo83, modernamente, a fé se diz sem partido para tentar 

da crescente importância do Parlamento até o início do século XX. Escreve a autora que, só após 
a Escola Livre do Direito e a ascensão do nazismo, os juízes ganham o papel principal, no intuito 
de higienizar o entendimento do direito e dar a unidade devida ao ordenamento jurídico. Os juízes 
se tornam os sacerdotes de “uma nova divindade: a do direito suprapositivo e não-escrito”, sendo 
“corporificação da consciência viva nacional” (p. 196). Embora a crítica da autora também se situe 
na ambivalência dos conceitos morais presentes em diferentes decisões e alerte para o perigo do velho 
ídolo vestido em toga, estabelece-se uma crítica apenas unilateral à posição do Judiciário e seu suposto 
afastamento da vontade popular, sendo meio eficiente para objetivos não democráticos. Presume-se 
que o Parlamento seria o melhor local para a deliberação popular e que os representantes eleitos 
seriam menos suscetíveis às corrupções, preconceitos e sectarismo. Distante de qualquer debate, 
já desgastante, sobre qual o poder deve ter a palavra final, o que se destaca é que, independente do 
poder, a decisão é necessária e seu modo de ser é um retrato da relação entre sociedade, natureza e 
discurso, além de carregar consigo incongruências e cinismos que, mesmo claramente denunciados, 
ainda persistem. Não é a posição institucional ou uma razão comunicativa que obstruirá o exercício 
da máxima cínica, a ser debatida nos próximos capítulos, a saber, que “os homens sabem o que fazem, 
mas fazem mesmo assim”. 

83 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Tradução e notas de Jose da Silva Brandão. 2ª 
Edição. Petrópolis, RJ : Vozes, 2007. p. 253. 



46

Rafael Abras

reunir aquilo que se partiu, colando fragmentos de deuses ruídos, sem, contudo 
questionar a posição desse deus. 

Neste aspecto, paradoxal e modernamente, coexistem a crença na universali-
dade da diferença – de que os homens, mesmo com suas diferentes línguas e ideias 
para a construção da torre de Babel, almejam genuinamente alçar os céus – e o 
inquestionável axioma de que os homens discordam inevitavelmente sobre os va-
lores morais, o acordo constitucional e a vontade popular. Aos novos crentes, há fé 
até mesmo em negar uma fé compartilhada ou em compartilhar a fé na negação – 
duvida-se, mas mesmo assim se acredita e/ou acredita-se na dúvida da crença – sem, 
contudo, questionar como se manifesta tal fé. O ciclo vicioso das discussões trans-
cendentais ignora que, no mesmo barco, não importa o que se acha sobre a origem 
do Leviatã ou sobre as orações que se erguem os deuses individuais. A mediação 
através da purificação da ideia originária apenas substitui a necessidade mitológica 
da teogonia, mas não explica o modo de agir dos homens. E mesmo que a teoria 
evidencie que a fé se diz de vários modos (mas haveria ou qual seria o modo correto 
senão o de ver unidade na multiplicidade, mesmo que a multiplicidade negue a uni-
dade?), é preciso perceber que, na efetividade, a fé sem obras é morta. 

A fé não se manifesta estritamente pela formação do bezerro de ouro, não 
significa erigir um ídolo que é mera representação, que é exclusivamente o con-
trato social, os valores morais que alicerçam o contrato ou a vontade popular 
capaz de efetivar e modificar o contrato social. Ora, o sagrado, na tradição 
judaico-cristã, revela-se justamente na proibição de representar qualquer ima-
gem de Deus. Nesse sentido, escreve Sloterdijk:

Imagem e texto só conseguem preencher sua tarefa enquanto não nos 
esqueçamos de que ambos são formas materiais e que a “verdade” precisa 
ser sempre novamente escrita e lida, ou seja, novamente, materializada, 
permanecendo ao mesmo tempo imaterializada, o que inclui o fato de 
toda materialização ter de ser destruída quando começa a se impor no 
primeiro plano84. 

Semelhantemente, não é vislumbrando a decisão por uma perspectiva teó-
rica purificada, seja por meio da ótica da linguagem/discurso/significante, seja 
por uma abordagem social e política, seja por uma justificação biológica, que se 

84 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012. p. 376
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consegue ignorar o problema de toda religião – que é também o problema de 
toda constituição – a saber: que, concomitantemente, ela pode ser instrumento 
de dominação e cerne de uma resistência contra a dominação, meio de repres-
são e meio de emancipação85.

O juiz, enquanto acrobata legitimado a percorrer as cordas, sabe que sua lei-
tura constitucional avança tanto sobre os fundamentos verticais (tanto em sua 
visão mais aberta sobre os valores morais constituidores materiais da constitui-
ção, quanto uma leitura mais dogmática sobre a própria constituição enquanto 
letra que registra os intentos a serem efetivados mecanicamente) quanto sobre 
o fundamento horizontal (de que as leis representam, sobretudo, a vontade po-
pular em sua demanda na ordem efetiva), ele sabe que deve prestar contas aos 
novos deuses, agora múltiplos e coexistentes complexamente, mas a fé pode 
conduzir “à idolatria, confundindo a representação da verdade com a verdade 
em si86” ou também pode conduzir à utilização da representação da verdade 
como meio de efetivar uma vontade exclusivamente para si. As técnicas e con-
ceitos que são fomentados para fundamentar a legitimidade da constituição, o 
papel dos juízes na decisão, a forma e o modo de julgar, tais podem ser as ferra-
mentas que aproximam e amparam os fiéis quanto movem o público em direção 
à heresia, a blasfêmia e a perfídia87. 

O real problema da legitimidade da decisão está no conjugar e dissimular os 
pronomes (na medida em que o pronome significa representação de um nome), 
escondendo-se numa visão própria da transcendência purificada, transcendên-
cia essa que deveria ser mediada na imanência, mas que se torna fundamento 
do subterfúgio para não tocar na terra. Através da dissimulação, o eu se duplica: 
há o eu que se mostra ao outro e há o eu velado, que faz do outro eu aparentado 
títere a seu favor. 

A fé pode ser repartida – com o verbo repartir em sua ambivalência. A fé 
pode segmentar e separar o poder na instituição dos princípios que a fundaram: 
como no grande inquisidor de Dostoiévski88, o qual, na segunda volta do Mes-

85 Ibidem. 

86 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 84

87 Ibidem. p. 86

88 “Talvez que esse maldito velho que ama tão obstinadamente a humanidade, à sua maneira, exista 
ainda agora em vários exemplares, não por efeito do acaso, mas sob a forma de um entendimento, 
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sias, novamente lhe condena sob a justificativa de manter a ilusão da felicidade 
na estabilidade na Igreja. A fé pode ser repartida e sair novamente de sua terra, 
navegar novamente na extensão da imanência e retraduzir, repetida e diferen-
ciadamente, a profundidade da transcendência ao lidar efetiva e realmente, dos 
homens no mesmo barco, escrevendo infinitamente o romance em cadeia que 
não se deixa fixar no solo. 

Mas a ambivalência ainda persiste e emerge, em sua dissimulação, por meio 
de uma forma moderna de cinismo, em que o “súdito do sistema atual pode 
perfeitamente fazer com a mão direita o que a mão esquerda jamais permitiu” 89.

duma liga secreta, organizada já há muito tempo para guardar o mistério, ocultá-lo aos desgraçados 
e aos fracos para os tornar felizes”. IN: DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os Irmãos Karamázov. Tradução de 
Rachel de Queiroz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953. p. 650)

89 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012, p. 167.
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Capítulo 2: Cinismo e Decisão: 
Genealogia e Dialética

1. Os ídolos ancorados

Ao desembarcar na nova terra, o primeiro ato dos navegantes é oferecer sua 
oblação: seja aos velhos ídolos, como ocorreu na missa realizada e na cruz erigi-
da por Pedro Álvares Cabral logo após sua chegada ao território brasileiro; seja 
aos novos ídolos, desprezados pela terra natal expatriadora, tal qual nas orações 
dos puritanos separatistas, que ancoraram o Mayflower na costa norte-america-
na. A oblação da chegada representa, sobretudo, a relação que exterioriza, mais 
que o elo entre homem e o sagrado, um elo entre o homem e sua Igreja, o fazer 
parte de uma instituição à qual se deve prestar contas.

Se, em um primeiro momento, estabeleceram-se as bases para a instituição 
da pedra angular da igreja, pedra angular que constitucionalmente evolui da 
palavra corporificada na voz do rei até ser letra consubstanciada no acordo em 
que todos possam ler; o segundo momento adentra no âmbito da relação entre 
indivíduo e igreja em seu modo de praticar os preceitos morais e contratuais 
invocados expressa ou implicitamente. 

Quando Moisés, ao retornar do monte Sinai, vê que o povo a quem ele con-
duziu adorava a um bezerro de ouro, sua ação foi de destruir as tábuas escritas 
por Deus e veemente protestar contra aquilo que foi chamado de idolatria. Mais 
tarde, novas tábuas foram cunhadas e não em vão os dois primeiros manda-
mentos prescrevem, respectivamente, não ter outros deuses além de Deus e não 
fazer imagem esculpida, nem nenhuma representação divina. Para o judaísmo, 
a matéria obscurece o espírito da religião e nunca se deve curvar aos ídolos e 
fetiches esculpidos por mãos e mentes humanas. 

No mesmo espírito e itinerário, Balkin apregoa:

What are the idols that exist in the world of law and in the world of the 
Constitution? There is the idolatry of the rule of law itself when viewed 
as a substitute for justice, the idolatry of legal reason as a solution to 
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all moral and social problems, the idolatry of mathematical precision in 
legal reasoning, the idolatry of chauvinism, and the idolatry of degraded 
and unreasoning forms of patriotism and nationalism (as opposed to 
their healthier versions)90.

A idolatria pode ser vista como uma fé petrificada. Entre a vontade de 
amar a Deus e a necessidade de obedecer aos preceitos legais, perde-se a per-
cepção da amplitude do divino que cria e amolda a lei à sua imagem e se-
melhança não fixáveis. No entanto, mais que um problema de percepção do 
sagrado, a idolatria pode traduzir a fixação proposital de uma imagem não tão 
ingênua quanto o bezerro de ouro, não tão fiel à manutenção da integridade 
da instituição quanto o farisaísmo91 – a idolatria remete também a relação de 
dissimulação: disfarça-se sobre o ídolo petrificado uma fé que não se tem, mas 
que é erigida no vazio representado, em que se escondem as intenções através 
de uma aparente obediência aos preceitos dados.

Bernal Díaz del Castillo, fiel companheiro de Fernão Cortez na conquista 
do México, relata que eles “chegaram à América para servir a Deus e a Sua 
Majestade e também por haver riquezas”92. No Brasil colônia, a figura do santo 
do pau oco – dentro das imagens devocionais escondia-se ouro e diamantes a 
fim de evitar o confisco pela Coroa Portuguesa – ilustra bem o quanto se pode 
servir às riquezas sob a proteção vazia de um Senhor em que não se acredita ou 
em que se acredita de maneira não tão fiel. 

E se através do nome de Deus e da Constituição, índios são exterminados, 
genocídios são cometidos, escravidão e segregações são instauradas, condições 
precárias de trabalho são referendadas; se os ídolos são representações falsas de 
um cânone que aparentemente sai sempre ileso dos erros por ser uma idealidade 
além da representação – portanto e paradoxalmente, sempre não representável, 
mas provisoriamente indicável – é preciso bem mais que a cólera de Moisés 
para rechaçar a idolatria, na medida em que a idolatria pode decorrer de tanto 

90 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 83

91 Farisaísmo aqui entendido na ótica do judaísmo, enquanto vontade de preservação da instituição 
e que continuamente alimenta a dúvida em relação à possibilidade de falsos profetas e profecias 
macularem a fé. 

92 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Tradução de Galeano de Freitas. Rio de 
Janeiro: Paz e terra; 1996, p, 11
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do desconhecimento quanto do cinismo: os romanos que crucificaram Jesus 
poderiam não saber o que faziam93, mas os europeus que, em nome de Deus, 
exterminavam os índios ou os nazistas enviando os judeus para o campo de 
concentração dificilmente poderiam evocar o desconhecimento para eximir de 
seus erros – eles sabiam o que faziam, mas o fizeram mesmo assim.

Não se trata, aqui, de invocar uma abstrata e ingênua relação de fidelida-
de, como quer Balkin, ao identificar as metamorfoses do direito e da operação 
do direito como uma relação performática, triangular entre compositor (texto), 
executor (juiz) e público (comunidade)94, em que o executor respeita os limites 
da partitura, sem contudo, deixar de ser coautor e agradar ou desagradar o pú-
blico, o qual tem sua própria noção de como tocar a música corretamente. Não 
se trata, aqui, de alertar sobre as consequências da infidelidade à Constituição e 
da manufatura de ídolos à imagem e semelhança do artífice. Pois a performan-
ce pode ser muito bem intencionalmente dissimulada e a infidelidade apareça 
travestida de fidelidade ortodoxa: as franjas azuis no manto dos fariseus não os 
impedem de cometer injustiças em nome do sagrado. 

Ao analisar a relação entre fé constitucional, idolatria e fidelidade, Balkin 
distingue três perspectivas idólatras no interpretar a Constituição. A primeira 
forma, a qual ele denomina conformação interpretativa, induz que, na medida 
em que a Constituição é representação mutável e carrega valores que a repre-
sentação não consegue fixar, a verdadeira Constituição permanece imaculada 
perante as modificações políticas – ela está imune ao tempo e, por ser algo 
distante da realidade, torna-se um espelho duro dos ideais subjetivos. Nesse 
sentido, a Constituição se conforma às nossas ideias particulares de justiça95. 
A Constituição seria aquilo que se quer que ela seja. Por sua vez, a segunda 
forma – ou o segundo efeito da infidelidade constitucional – inverte a ordem do 
protagonismo: não mais o sujeito, mas a própria Constituição é quem prescreve 
a nossa ideia de justiça. Isto é, se o conteúdo está na lei, se está escrito e apli-
cado pelos sacerdotes e juízes, é justo. É a ideia de justiça que se forma com as 
decisões pautadas na Constituição. O espírito sucede à letra. A esta forma de 
pensamento, Balkin denomina interpretação por cooptação. Por fim, a terceira 

93 “E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. Lucas 23:34

94 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 94

95 Ibidem, p. 104
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forma de idolatria conjuga as duas outras perspectivas, no sentido de que a 
tradição da segunda forma e a relativização da primeira forma, ambas impedem 
de se pensar outro modo de compreender a justiça. Ao crer que a Constituição 
e as leis são um mero espelho dos conceitos subjetivos que não se percebem 
enquanto particulares, transitórios, incoerentes e parciais, não se consegue dar 
estabilidade à letra e ao direito, de modo que a decisão e a interpretação va-
riarão de acordo com o humor do aplicador e intérprete. Semelhantemente, ao 
crer que o que está na lei é o justo e resignadamente se abdica de pensar para 
além do texto, engessa-se o conceito de justiça dissociado com as reivindicações 
que nascem com o tempo. Em todos os casos, a realidade é posta de lado, em 
virtude da crença em um deus morto, que deve permanecer mumificado sem se 
renovar com o pensar sobre as transformações históricas. 

Com essa análise, Balkin ainda se prende, intuitivamente, à crença so-
crática de que o erro e a idolatria advêm da ignorância e, ao primeiro conta-
to com a virtude e o entendimento, os homens se emanciparão. A idolatria, 
nesse caso, seria o antônimo da religião verdadeira – e bem-aventurado 
quem a conhece, pois inevitavelmente se transformará, bastando apenas ter 
fé. Mas a infidelidade é bem mais complexa do que o mero esclarecimento 
da idolatria – pois o desmascaramento não seria seguido, inevitavelmente, 
por uma nova máscara?

Ali, onde a crítica à ideologia segundo o evangelho da falsa consciência 
– mentira, erro, idolatria, ideologia – se esgota; ali, onde a denúncia já não 
mais produz resultado; ali, onde os santos ocos estão, sem que seu interior 
seja preenchido necessariamente por ouro; ali, no ambivalente jogo moderno, 
que, segundo Bruno Latour, separa a ordem política das “relações de ordem 
científica” 96 e toma a suposta exatidão do laboratório para criticar as falsas 
pretensões de poder, ao mesmo tempo em que toma a ágora e o mercado para 
criticar o isolamento do suposto poder do laboratório – ídolos que se dizem 
deuses ou deuses que agem como ídolos? –; ali, onde a fé constitucional que, 
por ser fé, inevitavelmente toma partido; ali, na resistência ou na resignação 
do que se oprime diante do peso de uma suposta verdade consabida; ali nasce 
o cinismo/kynismo.

96 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. P. 43



53

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

2. A iconoclastia kynica

Que, na história dos conceitos, algo se perde com o passar dos tempos, a ponto 
de um termo passar a significar paradoxalmente o seu oposto, invertendo a lógica 
do universal anteriormente posto, de forma que o que antes foi condenado passa a 
ser sinônimo do conceito criado para condenar, é um fato que a humanidade não 
está imune: parece que quanto mais emancipadora for uma ideia, mais fácil é torná-
-la agrilhoadora. Não sem boa vontade os homens se curvaram perante deus por 
amor e, pelo suposto amor por deus, odiaram-se mutuamente. Não sem boa vontade 
o oprimido se tornou opressor, quando munido de um “–ismo” supostamente defen-
sor da liberdade ou da igualdade, subjugou quem lhe houvera antes subjugado, sub-
jugando a si mesmo e aos seus próximos, os quais, em muitas vezes, já não tinham 
relação com a vingativa história. Assim, dentre esses conceitos cuja lógica se inverte 
completamente a ponto de significar uma coisa, quando na realidade, em sua ori-
gem, remonta a outra inteiramente diversa, está o significado da palavra “cinismo”.

O termo “cinismo” remonta a antiga doutrina filosófica dos cínicos, os 
quais, devido à maneira nada convencional de se portar, foram chamados de 
kýon, palavra grega que significa “cão”. Popularmente, conta-se que Diógenes 
de Sinope, o mais famoso e emblemático dos filósofos cínicos, dormia no local 
que era usado frequentemente como abrigo para cães, para assim demonstrar o 
seu desacordo com o modo de viver dos homens.

Quando as filosofias platônica e aristotélica se consolidavam como as escolas do 
pensamento da época – Platão pessoalmente foi tutor do rei Dionísio II, em Siracusa, 
e Aristóteles foi professor de Alexandre, o Grande –, quando a horizontalidade da 
democracia grega era gradualmente eliminada – ambos, Platão e Aristóteles, teceram 
severas críticas à democracia e a consideraram uma das piores formas de governo – e 
ascendia uma noção universalista de governo, nas mãos de um filósofo-rei ou de um 
monarca virtuoso, capaz de fazer do corpo político um espelho de seu próprio corpo, 
quando o próprio corpo era relegado a ser reflexo das ideias platônicas ou dos valores 
aristotélicos exaustivamente expressos em livros, escolas e condutas oficiais, quando 
o idealismo das filosofias gregas chegava ao status de religião laica, como fundamento 
do novo imperialismo alexandrino; diante desse contexto, emergia enquanto contra-
cultura a escola cínica97 com sua insolência perante as elevadas teorias de sua época. 

97 Embora seja questionado se a filosofia cínica se trata de uma escola filosófica ou não, adota-se aqui 
a concepção de Diógenes Laércio, historiador grego do século II d.C e biógrafo dos filósofos antigos, 
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O poder do kynismo98 vem de baixo e da realidade nua: se Platão extrai de 
Sócrates o amor pelas coisas elevadas e o retrata como guiado por um daimo-
nion falando de coisas divinas, Diógenes de Sínope, o pensador kynico mais 
emblemático, argumenta não através da extração da universalidade dos atos, 
mas através dos seus próprios atos, os quais criticam a dissociação entre teoria 
e prática. De Sócrates99, o kynismo amplifica o ser reconhecido não pelo que se 
escreve ou se fixa como cânone do pensamento, mas pelo amor à dúvida e ao 
exercício contínuo de existir conforme o que se diz. Por isso, não se encontra 
nada teorizado pelos kynicos, porém suas histórias e anedotas indicam seus 
preceitos e modo de ser.

Sloterdijk argumenta que o nascimento do cinismo coincide com o desen-
volvimento da filosofia europeia que, com Platão, começa a desfazer os laços da 
matéria para “entretecer os laços da argumentação o mais densamente possível 
e assim conseguir criar um tecido lógico”100. Com essa postura, a verdade se po-
lariza: de um lado a grande teoria discursiva emerge e, de outro, especialmente 
com Diógenes, nasce uma resistência à identificação entre verdade e discurso. 
“Diógenes fareja na ‘teoria’ a trapaça das abstrações idealistas”101 e confronta 
insolente e satiricamente a verdade nua à verdade dos discursos. 

A anedota mais conhecida diz que o imperador Alexandre, o Grande, 
pupilo de Aristóteles, homem de glórias e poder encontrou o velho Diógenes 
seminu e pôs-se admiradamente à sua frente, falando com sua voz de go-
vernante das nações: “Pede-me o que quiseres!”; ao passo que sem temer ou 
tremer, com uma postura fria e sabedora da vaidade dos títulos, da vitória em 
guerras, e da vida, o filósofo cão respondeu: “estais atrapalhando minha vista, 

“pois acreditamos que o Cinismo foi uma escola filosófica autêntica, e não um simples modo de viver, 
como alguns autores afirmam”. IN: LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. 
Tradução de Mário da Gama. 2.ed. Brasília: Editora UNB, 2008. p. 178 (DL, VI, 103)

98 Sloterdijk utiliza a palavra Kynismus quando trata do cinismo filosófico antigo e se vale da forma 
Zynismus (cinismo) para designar o fenômeno do cinismo moderno. Opta-se, a partir de aqui, 
designar o cinismo antigo por kynismo.

99 O historiador Diógenes Laércio narra que a alguém que perguntou “que espécie de homem pensas que 
Diôgenes é?”, Platão respondeu: “Um Sócrates demente.” (LAÊRTIOS, 2008, p. 165 [DL, VI, 54]).

100 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.154.

101 Ibidem.
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‘deixa-me o meu sol’102”! Diógenes refuta os posturas senhorais e as filosofias 
e linguagens senhorais, com uma ação essencialmente plebeia, consciente do 
intrincamento entre discurso e performance, vida e modo de viver. Fato que 
garante ao kynismo o poder de denunciar a transitoriedade da existência e 
resistir ao senso comum oficial através de paródias e chistes, contestando 
um poder que carece de legitimação prática, sem, contudo, apontar para um 
poder acima do exercício individual103.

Gaetano Gandolfi (1734–1802), Alexandre e Diógenes, 1792

102 LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução de Mário da Gama. 2.ed. 
Brasília: Editora UNB, 2008. 161-162 [DL, VI, 38])

103 Escreve Long sobre Diógenes: “as convenções que ele queria remover por meio de seu discurso e 
do exemplo de seu próprio comportamento eram aquelas que ele percebia como mero preconceito 
irracional e como inimigas da satisfação de necessidades naturais”. IN: LONG, A. A. A tradição 
socrática: Diógenes, Crates e a ética helenística. In: BRANHAM, R. Bracht; GOULET-CAZE, 
Marie-Odile (Orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na antiguidade e o seu legado. Tradução de Cecília 
Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2007. p. 37-57. p. 46
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De fato, Diógenes de Sínope procurava se adaptar a toda e qualquer dificul-
dade e não se importava em satisfazer suas necessidades fisiológicas em público, 
numa clara tentativa de se desprender e de questionar normas e práticas cultu-
rais difundidas. “Equipado com uma túnica grosseira, uma sacola e um bastão 
(o equipamento padrão do mendigo), o cínico [kynico] adota um estilo de vida 
que simboliza a sua independência dos valores não-morais que escravizam a 
maioria das pessoas104”.

Ora, o kynismo sustenta suas insolências estando ao lado dos ofendidos e 
através de uma vida ascética ancorada no preceito de que “nada na vida se pode 
obter sem exercícios”105. Exercícios, no original, refere-se ao termo askesis sig-
nifica “exercício prático”, “exercício ginástico dos atletas”, “preparação física” e, 
no pensamento antigo, foi, por extensão de sentido, identificado com as práticas 
e disciplinas, distinguidas pela rigidez e autodomínio do corpo e do espírito, que 
serviriam para alcançar a virtude. Diógenes, como contraposição à separação 
entre discurso e vida e à identificação entre discurso e verdade apregoada pelas 
escolas oficiais, recuperava e reinterpretava não a noção sobre o que seria a 
verdade, mas como se diz a verdade.

Por isso, Diógenes, como forma de exercício, “caminhava sobre a neve de pés 
descalços106”, pedia esmolas a estátuas para se habituar a pedir em vão107. Mais 
do que grandes palavras, o kynismo apregoa grandes atos108 como forma de ação, 
como forma de conduzir uma “atitude filosófica séria”109. A construção de si 
mesmo, no educar para os acontecimentos da vida, através de uma preparação 
de resistência, prevenção e amoldamento sem fim, no intuito de alimentar uma 
força perene capaz de sobreviver às vicissitudes da vida, eis a askesis dos kynicos, 

104 LONG, A. A. A tradição socrática: Diógenes, Crates e a ética helenística. In: BRANHAM, R. 
Bracht; GOULET-CAZE, Marie-Odile (Orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na antiguidade e o seu 
legado. Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2007. p. 37-57. p. 47

105 LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução de Mário da Gama. 2.ed. 
Brasília: Editora UNB, 2008. p. 170(DL, VI, 70).

106 LAÊRTIOS, 2008, p. 160 [DL, VI, 34]

107 LAÊRTIOS, 2008, p. 164 [DL, VI, 50]

108 BRANHAM, R. Bracht; GOULET-CAZE, Marie-Odile (Orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na 
antiguidade e o seu legado. Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2007.

109 GOULET-CAZÉ, Marie-Odile. Religião e os primeiros cínicos. In: BRANHAM, R. Bracht; 
GOULET-CAZE, Marie-Odile (Orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na antiguidade e o seu legado. 
Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2007. p. 37-57. P. 32
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que se manifestavam como um conjunto de práticas que certamente Foucault 
nomearia como “o cuidado de si”110.

3. O ídolo da iconoclastia: o nascimento do cinismo 
moderno e sua dialética esclarecida

E se a vida kynica poderia ser conceituada como o exercício do “escândalo 
da verdade111”, sob a intuição de que nada de belo e bom (kalos kai agathos - 
καλός καi αγαθός) vem ao mundo irrefletidamente, com enfeites e o fulgor 
de um trono de trombetas e sinos, festas e júbilo; se a vida kynica aproxima a 
verdade ao que está próximo à manjedoura, cercado de simplicidade, humildade 
e distante da imponência e da majestade, simbolizado num simples e dolorido 
choro de um neném; se a vida kynica é o esvaziamento da separação entre dis-
curso e ação através da plenitude da prática, na modernidade, o cinismo muda 
de lado e esvazia a verdade através do escândalo: o cinismo dos senhores distin-
gue discurso e prática e esvazia do discurso a transcendência (a idealidade) ao 
qual se vincula em favor de uma prática também vazia, que nada mais expressa 
senão a colagem arbitrária dos elementos kynicos. Enquanto o kynico critica as 
fundamentações sobre o que dizer através do modo como dizer, o cínico mo-
derno critica e suspende as fundamentações sobre o que dizer, mas mantém o 
mesmo modo de dizer e a mesma separação senhoral entre discurso e ação. O 
cínico é ciente dos fundamentos de seu discurso e de sua suposta crença, mas 
mesmo assim age contrariamente aos fundamentos e aos preceitos em razão de 
ser insolente, em razão de testificar o hiato entre teoria e prática, idealidade 
e nudez da realidade, e mostrar o peso da mão que, independentemente dos 
discursos, mostra-se forte na carne dos outros. O cinismo moderno é ciente da 
insuficiência do idealismo e do “idealismo entendido como ideologia e como 
máscara”. Como, escreve Sloterdijk: “O senhor cínico retira a máscara, sorri 
para seu frágil adversário – e o oprime” 112. 

110 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito: curso dado no Collège de France (1981-1982). Tradução 
de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2006

111 GROS, Frédéric. Foucault. A coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. p. 152

112 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.166.
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A partir do “e daí?” e “I would prefer not to113” que nega as ordens do patrão 
e dos poderosos, os kynicos subversivamente mostram-se soberanos. O kynico é 
o individualizado e à margem. Mas quando tal postura é absorvida pelo poder 
hegemônico, pelo simples fato de, supostamente, ter que colocar em ordem as 
coisas e desempenhar o papel do cínico do kynico, atuar com o desprendimento 
e liberdade dos ofendidos para ofender e manter a ofensa de cima para baixo, ali 
a insolência muda de lado: ela tem consciência de sua falsidade e reflete escla-
recidamente sobre si mesma sem, contudo, ser transformada pelo Esclarecimen-
to. Peter Sloterdijk, quem magistralmente esboçou uma Crítica a Razão Cínica, 
diagnostica: “E se os poderosos começam a pensar kynicamente e, conhecendo a 
verdade sobre si mesmo, ainda assim ‘persistem’, então cumprem perfeitamente 
a definição moderna de cinismo114”.

Basicamente, o cinismo faz da iconoclastia kýnica um ídolo a ser adorado: se 
o kynismo nega a idealidade, nega toda a busca do transcendente exclusivamen-
te através do conhecimento lógico-discursivo enquanto forma de esquecimento 
das coisas terrenas, o cinismo nega a negação da idealidade, mas volta-se para 
as coisas terrenas com a insolência de quem não tem nenhum ponto fixo. Ex-
plica-se: o kynico nega a dupla camada entre discurso e ação, entre idealidade e 
realidade e, tal qual Heráclito115, tenta ver os deuses, aqui, sempre presentes. A 
vida é uma só e sem camadas. Ao passo que o cinismo se funda em um comple-
xo e paradoxal credo em que o mundo é visto através de três camadas que for-
mam o todo. A primeira é o ideal. A segunda a negação desse ideal. E a terceira 
a realidade nua. Em termos hegelianos116, é uma consciência infeliz que, embora 
capaz de conhecer a síntese, não dá o passo adiante e transita comodamente 
entre a tese e a antítese. Para tanto, expõe-se e explicar-se em seguida como 

113 MELVILLE, Herman. Bartleby, o escrivão: uma história de Wall Street. São Paulo: Cosac Naif, 2009.

114 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.155.

115 Bem mais que Sócrates, talvez a grande inspiração kynica (os cínicos não deixaram nada escrito, o 
que se tem sobre eles são apenas as narrativas sobre seus atos) foi o pré-socrático Heráclito. Não pelo 
desprezo às massas e pelo orgulho de quem vê o mundo acima dos outros, mas pela recusa ao poder 
e aos supérfluos bens materiais. Quando os gregos foram visitar o velho Heráclito nas montanhas, 
o viram aquecendo-se no fogo, em sua casa simples; ao passo que Heráclito classicamente lhes 
respondeu: “mesmo aqui os deuses estão presentes”. 

116 Cf. HEGEL F. W. G. Fenomenologia do Espírito. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1992
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o cinismo tem a potência de um vir-a-ser dialético, porém, mostra-se inefetivo 
quando não enfrenta solidamente suas contradições. 

Explica-se.

3.1 Tese 

A primeira camada situa o cínico como pertencente a uma transcendên-
cia. Se o kynismo nasce do confronto entre realidade com o mundo ideal, o 
cinismo é filho da idealidade e, se, posteriormente, confronta com o mundo 
real, é porque não consegue deixar de ser idealidade. O cinismo pressupõe o 
discurso, pressupõe o verbo como anterior à realidade posta. Mas, aquele que 
pressupõe uma idealidade discursiva anterior, põe-se ficticiamente um passo 
antes do fiat lux. E, ao ver-se vislumbrando um ponto antes da realidade, em 
que não há nada que não seja criado pelo verbo, emerge e experimenta-se a 
consciência de si como liberdade que pensa a si mesma. E nessa liberdade de 
pensar e se isolar do mundo como ilha de entendimento, a autoconsciência 
é capaz de reduzir tudo que a consciência toma como certo. O cinismo mo-
derno pressupõe a autoconsciência e sabe a liberdade de ser senhor quando a 
consciência pensa sobre si mesma. 

Os homens constroem suas próprias idealidades, eles têm seus próprios mun-
dos de ideias internas, diz o cínico, e não se pode evitar o pensamento inco-
municavelmente monadológico117 incapaz de se relacionar com outras visões de 
mundo. Inevitavelmente, há várias perspectivas próprias do mundo ancoradas por 
pressupostos lógico-racionais. A cada ação há uma perspectiva ideal subjacente, 
com suas razões, argumentos e ideias individualmente construídas, forjadas na 
liberdade do homem que conheceu a razão de pensar sobre si e acima de si.

3.2 Antítese 

Contudo, suspender o mundo e colocar-se acima dele através da visão de um 
eu puro e incondicionado é contraditório quando se vislumbra a atividade práti-

117 Mônada é um termo mais conhecido na filosofia leibniziana por retratar, simplificadamente, um 
ente sem janelas, que espelha o universo à sua maneira. (Cf. LEIBNIZ, Gottfried W. A Monadologia. 
Tradução de Marilena de Souza Chauí Berlinck; Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 
p. 63- 402. Os Pensadores XIX)
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ca no mundo e as contradições internas do conhecimento, pois, mesmo negan-
do a moral, age-se moralmente, mesmo negando as estruturas do pensamento, 
se pensa conforme sua lógica, mesmo negando a exterioridade, ela é percebida. 
Assim, a segunda camada situa o cínico como aquele que vê não somente a rea-
lidade fenomênica como condicionadora do pensamento interno, mas também 
o pensamento tanto condicionado pela realidade fenomênica quanto interna-
mente condicionado por sua estrutura lógica. A liberdade do pensamento não é 
tão livre o quanto aparentava: o cínico é esclarecido no sentido de que, entre o 
eu e a realidade, fatalmente insere-se uma visão pessoal e ideológica do mundo 
e não há ideia que não seja maculada por valores culturais e históricos. 

Aqui não há uma ingenuidade de se ver sem questionar o olhar e o olhar sobre 
como se olha. Aqui não se trata do reconhecimento sobre o perigo da máscara 
ideológica que esconde a realidade a ser transformada, que alerta que “até agora, 
os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são 
ou deveriam ser” e que “criadores inclinaram-se diante das próprias criações”118. 
O tom emancipatório das doutrinas e escolas já não é mais visto como caminho 
inexorável de uma razão histórica, como queria Marx, ou como a necessária pre-
servação dos valores morais da cultura e propriedade, como professou o núcleo 
ideológico dos regimes ditatoriais no século XX. Tudo está no mesmo barco: são 
meras vontades pessoais e visões de mundo que não carregam mais o valor da 
verdade dos antigos. Aqui, a verdade não está na idealidade, mas aponta, kynica-
mente, para as coisas; e as coisas refletem muitas possibilidades e modos de lidar 
com elas. O modo de lidar com as coisas e o que se pensa sobre as coisas, no 
entanto, podem ser distintos. Pois cada um tem uma ideia própria e pessoal sobre 
os valores. Bem e o mal são relativos, de modo que o aforismo socrático de que 
ninguém faz o mal porque quer, mas por ignorância119 é também posto no espelho 
da reflexão: trata-se apenas de uma verdade de e para Sócrates.

Nesse sentido, na segunda camada, portanto, nega-se a idealidade por 
ser, esclarecidamente, decorrente de fundamentos não tão lógicos assim e 
sim construções pessoais que dão roupagem universal a aspectos particula-
res. Se,“antigamente, sentíamos de modo quase que dedutivo, partindo de 
certas premissas”, escreve Musil na boca de Ulrich, personagem principal de 

118 MARX e ENGELS. A ideologia alemã. Tradução de Luis Claudio de Castro e Costa. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998

119 PLATÃO. Protagóras (356-357)
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O Homem Sem Qualidades, “esses tempos acabaram; hoje vivemos sem uma 
ideia-guia, mas também sem a técnica de uma indução consciente, ficamos 
fazendo experiências a esmo, como um macaco!”. Assim, “o cinismo moderno 
apresenta-se como o estado de consciência que se segue às ideologias ingênuas 
e ao esclarecimento dessas ideologias120”. 

Quando Sloterdijk define, inicialmente, o cinismo como “falsa consciência 
esclarecida121”, ele tem em vista que o suposto caminho seguro da ciência, o 
evangelho iluminista, cuja boa-nova seria capaz de despir a razão de suas im-
purezas, já não consegue se desvencilhar do dogmatismo de uma nudez que 
não consegue deixar de ser pele. A crença, especialmente com Marx, de que a 
“falsa consciência correta” seria esclarecida pelo Esclarecimento, e fatalmente 
emanciparia a humanidade e se transformaria em consciência verdadeira, já 
não consegue escapar da ironia da reflexão sobre a reflexão. 

Um recuo para tese/idealidade: uma autoconsciência sofisticada o bastante é 
capaz de perceber que a reflexão orienta-se segundo o princípio da ordo inversus: 
o que vemos, inclusive o Eu puro – incondicionado, fundador de uma idealidade 
– vemos de fora, como objeto e, mesmo o que está em nós, vislumbramos como 
se estivesse ao mesmo tempo fora de nós. De volta à realidade, a razão esclare-
cida, ao reconhecer o paradoxo das leis da reflexão, consegue perceber a ironia 
sobre o valor moral de nossas representações:

Pois ele [Marx] admite que as ideologias, que se mostram como uma 
consciência falsa ao serem vistas a partir de um ângulo externo, se re-
velam como pertencentes à consciência correta ao serem vistas a partir 
de um ângulo interno122.

É nesse sentido que, nessa segunda camada, nessa antítese pertencente à 
“dialética cínica”, subjaz um reconhecimento histórico do próprio Esclareci-
mento, entendido aqui como uma ideia (tese) que quer penetrar na realidade 
como verdade certa e emancipatória, mas que, ao derrubar os falsos ídolos123, 

120 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.31

121 Ibidem, p. 34. 

122 Ibidem, p. 51

123 Pertinente aqui mencionar a contribuição de Francis Bacon (1561-1626), quando, em sua teoria 
dos ídolos, se propõe a extirpar da ciência aquilo que impediria a verdade do saber (Cf: BACON, 
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inevitavelmente faz de si um novo ídolo, exposto, ainda, a uma nova forma 
de iconoclastia. O cinismo se situa no reconhecimento do ídolo do Esclareci-
mento, reconhece o trabalho da crítica ideológica, no entanto, rejeita a eman-
cipação. Mesmo diante da fatal máscara ideológica, retrato de um interesse 
particular a ser buscado, o cínico conserva a máscara124, pois talvez creia que 
a emancipação esclarecida não passa de um novo grilhão, de um novo ídolo a 
prejudicar a ordem de um eu que quer viver os seus intentos egoicos. Diria o 
cínico que a reflexão apenas geraria a imagem invertida na retina de quem se 
olha no espelho, e, por isso, seria, inevitavelmente, um ciclo vicioso e capri-
choso aos humores e disposições do objeto e de quem olha este objeto. Assim, 
nessa fase pós-ideológica, a falsa consciência absorve o Esclarecimento125 de 
modo que o cinismo “é vivido sob uma compleição privada que absorve e 
assimila a situação do mundo” 126.

3.3 Falsa síntese ou a terceira camada

O kynismo se caracteriza por tornar explícitas as coisas mais básicas: comer, 
defecar, dormir. O tornar-se explícito, numa auto exteriorização, torna-se para 
Diógenes, filósofo-cão, concomitantemente, a “fonte de todo rebaixamento, as-
sim, como, ao contrário, o fundamento de toda genuína elevação” 127. O kynico 
se eleva se rebaixando, de forma que, em sua dialética, paradoxal seria sua am-
bivalente posição de senhor e escravo, realizada na ordem efetiva, de uma trans-
cendentalidade suprassumida na efetividade, na ordem concreta das coisas. 

Por sua vez, o cinismo dá um passo atrás. Se a dialética tradicional concen-
tra-se na frágil função de síntese, em que, presumivelmente, nasceria o mais 
elevado, o vitorioso, o cinismo destaca a suspensão no embate entre tese e antí-
tese – o dialógico-consensual da síntese não seria então uma ficção necessária, 

Francis.. Novum Organum. Tradução de J. A. Reis de Andrade. 1ª ed. São Paulo: Ed. Abri, 1973)

124 ZIZEK, Slavoj. Eles não sabem o que fazem: O sublime objeto da ideologia. Tradução: Vera Ribeiro. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. p. 60

125 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.34

126 Ibidem, p. 36. 

127 NOVALIS. Pólen. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 2001. 
Fragmento 26. p. 51
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um sentido provisório, dado de antemão por um discurso que tenta se consubs-
tanciar na ordem concreta? Da tese à síntese, a antítese não é senão um degrau 
não levado a sério, para servir de contrargumento de uma verdade previamente 
dada, em germinação na tese? Portanto, na dialética cínica, a função da síntese 
é questionada e o passo a frente não é dado, captando enfaticamente uma posi-
ção dupla e transitória, que aspira a unidade, mas não a consegue.

Hegel lida com este momento através do conceito de consciência infeliz. 
Quando a consciência, diante da tese e da antítese, vê-se a si mesma como 
internamente duplicada: vê-se como consciência imutável e sem essência, que 
apreende a liberdade do pensamento puro; mas, por outro, vê-se como imersa 
na contingência da vida e capta-se como certeza mutável e autêntica; ela se 
percebe nessa contradição. O senhor e o escravo são um só, mas não se afirmam 
como uma unidade, antes, porém, o sentimento de colidir e coincidir idealidade 
e realidade efetiva. Assim, o eu não se experimenta como certeza, o eu não se 
fixa, mas oscila entre o que tenta ser e o que se perde ao tentar ser. E nesse os-
cilar, a consciência-de-si almeja sair de si e tornar-se outra, capaz de estabilizar 
esse vai e vem, provando-se como consciência mutável “à qual sempre falta 
alguma coisa para ser verdadeiramente ela mesma128”. 

Se na síntese hegeliana, a consciência encontra repouso através do trabalho 
e da renúncia em buscar sua essência fora de si, a dialética cínica não abre mão 
da busca de si mesma através das coisas terrenas e se repousa, o faz provisoria-
mente, escolhendo conforme as circunstâncias, a primazia da tese ou da antíte-
se para sua síntese provisória e não íntegra na ordem concreta. 

No itinerário da atribuição de sentido às coisas, o cínico, em princípio, 
é caotólogo: vige o primado do “desorganizado, do hipercomplexo, do sem 
sentido e do que exige demais a nós”129. No entanto, seu modus operandi para 
reorganizar as coisas se situa já dentro de uma desilusão quanto à síntese 
efetuada e efetivada por algum tipo de racionalização ideal. Propositalmente 
irrefletida, ou melhor, propositalmente ciente de que supostamente a más-
cara ideológica é inevitável, a tentativa de síntese cínica “não consegue agir 

128 HYPPOLITE J. Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Tradução: Silvio. Rosa 
Filho. São Paulo: Discurso Editorial, Paulus, 1999. p. 219

129 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.533
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de outro modo senão impondo ordem às custas do arbítrio cultural ou da 
compulsão ao sistema130”. 

Assim, porque é preciso decidir, o cinismo transita entre as perspectivas que 
endossam ou refutam determinada tese, a ser trocada e utilizada para aquilo a 
que não foi em princípio utilizada. Se o Esclarecimento se propunha a liberar o 
pensamento da hipoteca religiosa131, tornando o modo iconoclasta por excelên-
cia de quebrar os falsos ídolos da ideologia, o cinismo já nasce de uma tentativa, 
por vezes inconsciente, de liberar o pensamento da absolutização racional, mas 
que o faz através de uma colagem ambivalente de cacos de deuses demolidos. 
Na língua dividida dos modernos, que tanto Latour alertou sobre suas cartas na 
manga, a habilidade do cinismo seria em mesclar um argumento no seu contra 
argumento, fazendo uma síntese de duas cabeças, em que a verdade não apenas 
coexiste com a mentira, mas a reforça.

Nesse sentido, Zizek pontua: 

o cinismo não é uma postura de imoralidade direta, mas, antes, a própria 
moral colocada a serviço da imoralidade: a "sabedoria" cínica consiste 
em apreender a probidade como a mais rematada forma da desonesti-
dade, a moral como a forma suprema da devassidão e a verdade como a 
forma mais eficaz da mentira. Assim, o cinismo realiza uma espécie de 
"negação da negação" pervertida; por exemplo, diante do enriquecimen-
to ilícito, do roubo, do assalto, a reação cínica consiste em afirmar que o 
enriquecimento legítimo é um assalto muito mais eficaz do que o assalto 
criminoso e, ainda por cima, protegido pela lei, como na célebre frase 
de Brecht em sua Ópera dos três vinténs: "Que é o assalto de um banco 
comparado à fundação de um banco?132"

A arma do cínico é aproveitar o argumento refutado a seu favor, reinter-
pretando, por vezes, quanto preciso for, para se adequar à sua própria situação. 
Para os amigos, a dilatação dos princípios e regras; para os inimigos, a lei em sua 
literalidade. Para os amigos, o explicitar que tudo se trata de estratégia; para os 
inimigos, o alegar de que se foi fiel à sua ideologia. Para os amigos, combater o 

130 Ibidem. 

131 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. P. 40

132 ZIZEK, Slavoj. Eles não sabem o que fazem: O sublime objeto da ideologia. Tradução: Vera Ribeiro. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. p. 60
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condicionamento da natureza através da contínua explicitação dos fenômenos 
conscientes e inconscientes da decisão; para os inimigos, a resignação da certe-
za do condicionamento fisiológico133.

Para o cínico, o discurso e a ação são inelutavelmente dissociados, de modo 
que é possível agir diferentemente ao que se pensa e se pensar diferentemente 
do que se age: afinal, os ídolos nasceram para serem quebrados e recolocados 
à maneira do artífice, mesmo que o artífice não saiba muito bem o que ele 
pretende adorar. É por isso que o cínico jamais coloca um argumento perante 
as suas próprias ações: instrumentaliza-se a razão, mas não num sentido de se 
obter sempre um fim determinado, mas sim no intuito de se negar o ser guiado 
por algo. O cínico blasfema ao deus em que, às vezes, alega acreditar e sabe o 
que faz, mas mesmo assim o faz. Trata-se, no entanto, de uma perspectiva que 
idolatra a desprezabilidade, fazendo da iconoclastia um ídolo que requer de seus 
fieis uma postura amoral e ambígua, como Diderot expressou com maestria na 
boca de um dos seus personagens favoritos, o sobrinho de Rameau. 

3.4 Um homem cínico

O sobrinho de Rameau é um diálogo filosófico, em que vários temas são 
analisados, diluidamente, em uma boa conversa sobre tudo, sem que haja 
um fio que conduza as ideias que aparecem no decorrer da narrativa – nada 
tão pós-moderno quanto diluir todos os temas num percurso não hierár-
quico e que não se propõe a ascender, quem sabe, por se emergir na crença 
eclesiástica do vanitas vanitatum. O sobrinho de Rameau é caracterizado 
como “misto de altivez e de baixeza, de bom senso e desatino”, de modo que 
suas “noções de honesto e desonesto devem estar estranhamente embara-
lhadas em sua cabeça, pois mostra sem ostentação as boas qualidades que a 
natureza lhe deu, e as más, sem pudor” 134.

A qualidade do sobrinho de Rameau é agir conscientemente contra um bem 
maior, bem do qual ele é ciente, mas abre mão para desfrutar de uma suposta 
felicidade nas coisas. Se o kynico se individualiza a tal ponto de ficar à margem 
da cultura, vendo-a de fora como objeto de análise e de revolta, pondo-se a 

133 São os três aspectos a serem analisados nos próximos capítulos. 

134 DIDEROT, Denis. Textos escolhidos. Traduções e notas de Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. — 
São Paulo : Abril Cultural, 1979. (Os pensadores). p. 105



66

Rafael Abras

favor da realidade simples contra a idealidade luxuosa; o cínico “perde o ímpeto 
individual e poupa-se do risco de evidenciar-se” 135 e ante a idealidade simples 
da moral íntegra abraça a realidade luxuosa, pois crê ser desnecessário despre-
zar-se a si mesmo para se obter alguma verdade. “Vejo uma infinidade de gente 
honesta que não é feliz”, diz o sobrinho de Rameau, “e uma infinidade de gente 
feliz que não é honesta”136. E professa o seu credo cínico:

E visto que posso ser feliz usando os vícios de minha natureza, adqui-
ridos sem trabalho e conservados sem esforço, adaptados aos costumes 
de minha nação, bem do gosto daqueles que me protegem e mais pa-
recidos com suas pequenas carências particulares do que com virtudes 
que os embaraçariam acusando-os de manhã à noite, seria muito es-
tranho que eu começasse a me atormentar como um condenado para 
me deformar e me tornar diferente do que sou; para me dar um caráter 
estranho ao meu, qualidades muito estimáveis (concordo só para não 
discutir) mas que me custariam muito adquirir, praticar, que não me 
levariam a nada (talvez a pior do que nada), pela sátira contínua dos 
ricos junto aos quais os mendigos como eu têm que ganhar a vida. 
Louva-se a virtude, mas é odiada e dela se foge.137

Aqui não se trata de achar melhor agir contra a cultura e contra os co-
mandos automáticos dos superiores hierárquicos, como se encontra no bordão 
de Bartleby, o escrivão. Pelo contrário, para que o sobrinho de Rameau assim 
pense e aja, subsiste uma cultura não coesa, de forma que, nas próprias dispo-
sições sociais, o exercício do agir menos oneroso é o achar-melhor-que-sim, que 
envolve uma postura de diluição, de não-resistência ante às práticas usuais e a 
forma de submissão e exercício do poder. 

O kynismo se propõe a uma imunidade apesar da comunidade, que reforça 
os anticorpos através da crítica à idealidade vazia e de uma preocupação fisio-
lógica individual, capaz de se acostumar com os germes das salivas dos cães, 
com a pobreza e a privação, a partir de um mecanismo de defesa que se coloca 
como centro de si mesmo, como unidade de resistência a ser fortalecida indi-
vidualmente, diante da possibilidade de democracias ruírem e impérios arbi-

135 Ibidem, p. 33

136 Ibidem, p. 140. 

137 Ibidem, p. 141.



67

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

trários – tal qual o macedônico à época de Diógenes – se erguerem. Enquanto 
o kynismo se manifesta num enrijecimento contínuo e solitário, o cinismo é 
ciente de que, para adquirir esta imunidade, é preciso um despir-se civilizatório 
desgastante, de um abrir mão de posições historicamente consolidadas e trocar 
a higiênica segurança em comunidade pela incerteza da individual autarkéia 
kynica – isto é, o estado de bastar-se a si mesmo. Assim, o cinismo se torna uma 
dupla imunidade: a primeira, em relação para consigo mesmo, numa espécie 
de imunidade à busca da imunidade kynica, isto é, o cinismo suspende a busca 
da integridade kynica através da crítica tradicional acerca do hiato entre ideia, 
discurso e ação, e do alerta à relatividade dos anseios morais – o cínico diz para 
si que, no mundo, há apenas verdades pessoais, mas paradoxalmente, não pre-
tende encontrar uma verdade que possa ser considerada absolutamente pessoal, 
pois atribui o cuidado de si e a integridade do pensamento e ação a um caráter 
de dogmatismo que facilmente pode ser derrubado pela iconoclastia discursiva 
esclarecida. Onde há possibilidade de estarem os deuses, ali eles podem também 
ser demolidos. A segunda imunidade, por sua vez, trata-se de uma imunidade na 
comunidade, de modo que a forma de lidar com os discursos e ideias dá-se mais 
como uma adequação evolutiva do que como a submissão a uma ordem superior 
detentora da síntese – o cínico cola os fragmentos das idealidades numa colcha 
de retalhos que o livra do conhecer a nudez no frio e na privação kynica; a 
verdade, agora entendida como enquanto relação de possibilidade e dedutibi-
lidade138, enquanto rastro das metamorfoses de um porvir que jamais chega, é 
vista como mais uma comodidade capaz de fomentar a leveza da existência do 
que um peso a ser carregado nos ombros de um Sísifo. 

Nesse sentido, em uma passagem propícia de O Homem sem Qualidades, 
Musil, na boca de seu personagem Ulrich, diagnostica:

“Mas não temos tanto interesse quanto você em procurar uma síntese. 
Os esforços passados nos levaram a uma regressão. Imagine o que acon-
tece hoje em dia: quando um homem importante coloca uma ideia no 
mundo, ela é imediatamente submetida a um processo de distribuição 

138 Que a ciência não por ser verossímil ou verdadeira, mas capaz de eliminar erros e contradições, é 
que a torna ciência no século XX. Popper, por exemplo, é um dos que chega até mesmo a enfatizar 
a possibilidade de “evitar a utilização dos conceitos verdadeiro e falso” (p. 300). Não se diz que uma 
teoria é falsa, mas sim que “ela é contraditada por certo conjunto de enunciados básicos já aceitos” ( 
p. 301). IN: POPPER, Karl R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1972. 
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que consta de simpatia e repulsa; primeiro, os admiradores arrancam 
grandes nacos que mais lhes agradam, e devoram o seu mestre como 
raposas devoram carniça; depois, os adversários eliminam os pontos fra-
cos, e, em breve, de toda a façanha nada sobra senão uma provisão de 
aforismos, dos quais amigos e inimigos se servem. O resultado é uma am-
biguidade generalizada. Não existe um sim no qual não se possa perdurar 
um não. Você não pode fazer o que quiser, sempre encontrará vinte das 
mais belas ideias a favor e, se procurar, vinte contra139.”

Esclarecida biologicamente, enquanto ciente da submissão aos limites de conhe-
cimento e à constatação de que a ciência não pode ser o espelho duro das coisas, 
mas inevitavelmente reflete o contorno do observador, a cultura aprende a reorien-
tar-se de uma ética substantiva, pertencente a um mundo das ideias sob o comando 
de um demiurgo, apregoadora de uma “coexistência pacífica universal” rumo à paz 
perpétua mediante a obediência aos decretos divinos ou das leis científicas aplica-
das aprioristicamente, para uma ética que salvaguarda os “interesses de unidades 
finitas” 140 - a vivência conforme dá lugar à sobrevivência disforme capaz de impin-
gir os seus interesses para a finalidade a qual se propõe. O que se vislumbra, com 
Ulrich e o sobrinho de Rameau, é que o esclarecimento evoca gradativamente uma 
aprendizagem da desconfiança, de modo que a inteligência se move da dúvida para 
a não entrega, do desvendar os mecanismos para indagar ao que eles servem. “Não 
apenas se pergunta: a que princípios, a que direito apela o poder?”. Mas questiona-
-se: “que se encontra por trás de seu exercício do poder? O que se acha por trás do 
véu da legitimação?”141 Desconfia-se porque se crê que toda entrega é idolatria, mas 
idolatra-se a não entrega como um saber melhor dogmaticamente consolidado. 

O Esclarecimento se autoafirma como capaz de desnudar as religiões, as me-
tafísicas antigas, a ponto de até mesmo chamar a história anterior de Idade das 
Trevas. Evidenciar os bezerros de ouro das crenças ingênuas e, como substituto, 
entronizar o caminho seguro da ciência, essa divindade incolor, distante e que 
agora é manejada nas bocas dos cientistas e filósofos como um deus que se me-

139 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 393-394. 

140 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 
154. 

141 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.454. 
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tamorfoseia continuamente e encena a todo tempo sua morte e sua ressurreição 
– eis que não há mais o esconderijo íntimo e pessoal diante da entronização do 
imperativo de análise e explicitação do implícito que a ciência apregoa. Nesse 
cenário, o cinismo encontra guarida no desejo ressentido de nunca deixar ser 
dominado, de nunca ser instrumento de uma razão universal ou de um deus que, 
embora não se autoafirme deus, substitui os velhos ídolos. Se o kynismo é um des-
nudar egoico, num exercício de se manter íntegro e resistente ante ao idealismo 
universal que dilui o mundo no discurso e em um transcendente maleável apenas 
por uma casta de supostos reis-filósofos, o cinismo do sobrinho de Rameau, por 
exemplo, é o evitar a nudez da integridade por percebê-la como um intento ingê-
nuo de um mundo antigo, de um mundo pré-científico que não dissocia as ações 
da discursividade teórica e que, por isso, é incapaz de ver a si mesma como falsa, 
como tentativa de encontrar uma unidade na qual a ciência esclarecida suposta-
mente tem por demonstrado com dados matemáticos e silogismos categóricos que 
se trata de uma unidade reguladora fictícia. O cinismo vê o kynico como um Dom 
Quixote, que, ingênua e loucamente, quer desnudar moinhos em gigantes e não 
quer aceitar os jogos de poder e a iconoclastia dos velhos ídolos. Ao passo que o 
cinismo aceita o ídolo do esclarecimento e a crítica ao esclarecimento também 
como ideologia, e com o ressentimento por não existir mais nada a ser adorado, 
adora-se a si mesmo em sua idiossincrasia. O que importa é estar imune dentro 
da comunidade, mesmo que, para isso, as ideias sejam mutiladas até se tornarem 
peças para um jogo de múltiplos lados, em que os inimigos trocam armas entre 
si, espionam-se mutuamente, até não serem capazes de perceber de qual lado se 
está: o que se tem a certeza é de que se advoga para o seu próprio lado, com suas 
incongruências, ressentimentos e, sobretudo, o desejo de se tornar senhor para 
que nunca mais joelho algum se dobre ou imperador algum lhe prive o sol. 

Pois o tempo de virtudes, para o cínico, é um tempo prístino que não se 
pode retornar sem alguma hipocrisia:

E o amigo Rameau, se um dia se metesse a desprezar a fortuna, as mulhe-
res, a boa mesa, o lazer, e se pusesse a catonizar, que seria? Um hipócrita. 
É preciso que Rameau seja o que é: um patife feliz no meio de patifes 
opulentos, e não um fanfarrão de virtudes ou mesmo um homem virtuo-
so, roendo sua côdea de pão, solitário ou na companhia de mendigos142. 

142 DIDEROT, Denis. Textos escolhidos. Traduções e notas de Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. — 
São Paulo : Abril Cultural, 1979. (Os pensadores). p. 142-143
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4. Aqui, a nudez dos tempos cínicos

Peter Sloterdijk vê, na República de Weimar (1919-1938), a ágora atenien-
se dos tempos cínicos. Ali, quando o eu da primeira grande guerra esvazia-se 
“numa herança sem testamento143” e se esconde na frieza de uma nostalgia de 
uma unidade antiga que já não mais se pode obter quando se esclarece as ide-
ologias e a ideologia de quem esclarece as ideologias; ali, quando a consciência 
infeliz se moderniza e tudo se torna possível quando se é deixado levar pelas 
massas plurais com suas próprias ideias de destino; ali, onde a esquerda tenta 
se reerguer através da leitura histórica dos oprimidos e dos créditos postos pelo 
suor e sangue dos trabalhadores explorados no banco mundial da ira144; ali onde 
a burguesia tenta ascender desesperadamente contra a cultura e propriedade 
e contra a Revolução Russa através de uma esquizoide onda de moralidade, 
ordem e progresso que se propõe a curar o corpo doente do Estado (como se do-
entes pudessem se automedicar); ali, onde as coisas estão borbulhando sem um 
momento de consolidação ideal e alívios civilizatórios são trocados pelo “sen-
timento de ausência de sentido”145, ali torna-se um apto palco para o cinismo. 

Robert Musil, em O Homem Sem Qualidades146, talvez seja quem captou este 
momento de maneira mais brilhante. O personagem principal da obra, Ulrich, 
é um matemático que não exerce a profissão e que, de repente, vê-se conduzido 
a uma posição sem, contudo, pertencer ao meio que o posiciona. Torna-se ca-
sualmente secretário honorífico da Ação Paralela – um movimento patriótico 
com o objetivo inicial de homenagear os 88 anos do imperador e rei da Kakânia 
– no entanto, enquanto parte desse movimento, ele prefere permanecer parado, 

143 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.516

144 Em Ira e Tempo, Sloterdijk alerta que o projeto revolucionário das extremas-esquerdas, especialmente 
com Lenin e Mao Tsé-Tung, atuam como depósito construtivo da ira. “A sua tarefa principal consiste 
em administrar os bens de seus clientes no sentido da manutenção e do aumento de seu valor” (IN: 
SLOTERDIJK, Peter. Ira e tempo: ensaio político-psicológico. Tradução de Marco Casanova. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2012. p.180). Vendendo o crédito da emancipação das massas em troca da ira 
contra os inimigos, o projeto revolucionário capitaliza os anseios dos pequenos acionistas, vendendo 
a posição do opressor como revanchismo do oprimido. 

145 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.515

146 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
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em suspensão, atraído para todas as possibilidades, mas mais atraído pela pos-
sibilidade de ser impedido de realizá-las. Com um anti-heroismo que beira ao 
heroísmo da epoché (εποχη), Ulrich, como encarnação de uma metáfora mo-
derna, expressa o recuo que antecede a tomada de decisão e o estar-sem-posição 
entre os muros das ideologias – as quais percebem o homem como parte de um 
todo – e diante do imperativo de cuidar de si mesmo – que vislumbra o homem 
individualmente como centro de si mesmo. O que Ulrich vislumbra é bem mais 
que a decadência do Império Austro-húngaro sob o nome de Kakânia. Aparen-
temente só um detalhe, a relação de Ulrich entre a inatividade em decidir e a 
atividade de só observar as coisas de longe esconde – como toda obra de arte 
pontua a relação do homem consigo e seu tempo – a percepção de um novo tipo 
de racionalidade, que enfrenta problemas peculiares entre formação teórica e 
prática e a (re)construção do mundo moral e social moderno. 

Aqui, no Brasil, os recentes acontecimentos não apenas se assemelham aos 
da República de Weimar e do romance de Musil, como, para alguns observa-
dores, até o superam no sentido de ser uma explicitação mais nua do cinismo. 

Sloterdijk147 enuncia, como um dos cinismos políticos, a nostalgia militar 
irrompida da República de Weimar, pós Primeira Guerra, como se no front dos 
tempos passados fosse o lugar em que se sabia quem era verdadeiramente, capaz 
não só mais de separar os homens dos meninos, mas os nacionalistas e compro-
metidos com o povo dos comunistas e anarquistas, incapazes de suportar a obe-
diência e servir ao país. Musil também narra como o general Stumm, palavra em 
alemão que significa “mudo”, gradativamente, ganha voz na Ação Patriótica, a 
ponto de, ao final, ser o homem mais importante do movimento. No Brasil, mo-
vimentos saudosistas da ditadura e a ascensão de figuras antes insossas, como 
o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, e que passavam despercebidas no 
cenário político ganham maior aceitação popular, através de discursos menos 
humanistas, pouco razoáveis e que se colocam cinicamente como oprimidos 
pela voz dos oprimidos. Em ambos os lugares e momentos – Weimar, Kakânia, 
Brasil – retorna um posicionamento que, diante da diversidade da identidade, 
tenta se manter imune, através da tradicional e irrefletida posição patriarcal, 
masculinizada, que se arma, agora conscientemente, contra as desconstruções 
e desvelamentos kynico-esclarecidos: ciente da estrutura biológica da cultura, o 

147 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.551
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cínico se arma contra as mudanças que evocam a emancipação dos submissos 
e revocam uma moral prístina falsamente canonizada, da qual não se crê mais, 
para repelir aquilo que eles vislumbram como doença e degeneração. 

 O cínico, agora ciente de que a ideologia perde o seu poder performativo, 
reafirma-a indiretamente na crítica à suposta ideologia dos inimigos. A direita 
renasce não se autofirmando como direita, mas como recurso contra “os esquer-
dopatas”, “as feminazis” e contra todo o discurso que evidencie a mágoa por um 
deus do qual o esclarecimento foi responsável aniquilar. 

Em O Homem Sem Qualidades, Musil descreve as aflições do jovem Hans 
Sepp, que se sentia, juntamente com outros jovens austríacos com descendên-
cia germânica, não representado pela Ação Patriótica e avesso às instituições 
compostas pelos velhos homens e velhos hábitos. A ideia predileta de Hans 
Sepp “era a existência de uma lei espiritual de senso comunitário, apenas 
sombreado pelo egoísmo, uma fonte de vida interior, imensa e não utilizada, à 
qual atribuíam possibilidades incríveis” 148. Nessa fonte, tudo poderia ser dilu-
ído – não em vão que o capítulo denomina “Ulrich conversa com Hans Sepp 
e Gerda na linguagem mista da fronteira entre supra e sub-racionalidade” 
– inclusive o antissemitismo e o ódio a tudo aquilo que não seria ressonante 
com a força implícita indizível pelas palavras. A não identificação do câno-
ne vertical, de um deus embrionário e informe, incapaz de ser esclarecido, a 
priori, pelo esclarecimento, era a arma para o ataque aos inimigos e refúgio 
para não ser atacado com a lógica discursiva. Mas, se na época de Hans Sepp, 
esse tipo de linguagem mista sub e supra-racional não era vista por si mesma 
como ideologia, hoje, ela tem consciência histórica de seus danos causados 
no século XX. No entanto, embora sonegando o fundamento de sua postura 
individual no mundo, o mecanismo de Hans Sepp, em criticar as instituições 
tendo por base um deus pessoal informe e idiossincrático, é ainda um me-
canismo disponível ao cínico: este é expert em identificar a ideologia a qual 
certo pensamento se filia e combate o fruto através da crítica genealógica, 
numa argumentação, paradoxalmente, ad hitlerum. 

E mesmo que o esclarecimento demonstre a necessidade de emancipação e 
tratamento igualitário entre os membros da comunidade, aqui, a crítica cínica 
ataca o próprio esclarecimento, entendendo-a como ideologia não saudável que 

148 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 572.
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afronta um status quo e uma parte sensível da cultura, parte essa que não se 
pode desnudar sem a reação irrefletida de uma vergonha quase natural. Sabe-se 
que a linguagem do conhecimento pode ser a mesma das potências hegemôni-
cas, mas quando as minorias conseguem adentrar na língua dos senhores, o cí-
nico militar exclama que ali há um opressor: a emancipação também seria uma 
ilusão ideológica passível de contaminar a ordem já construída. Aqui, a crítica 
cínica, desiludida com a própria crítica ideológica, não conseguindo sair da tau-
tológica afirmação de que tudo é subjetivo, põe o subjetivismo alheio no banco 
dos réus e tenta associar homens, ideias e percepções num mesmo bloco, no 
bloco de uma unidade da qual não se pretender aderir, mas dinamitar. Assim, o 
cínico deixa de lado a busca pelo saber melhor para se amparar na ideia de uma 
imunidade da e na comunidade: a busca pelo saber já causa dor e pode conduzir 
ao fim da fortuna, dos corpos domesticados das mulheres, da boa mesa, do lazer. 

O ressentimento dos alemães derrotados na Primeira Guerra que se reapro-
ximam em Weimar para um revanchismo histórico e os neorreacionários brasi-
leiros saudosos da ditadura, ambos coincidem quando se verifica o renascimen-
to de um desejo de dogmatismo. O cinismo aparece como um passo anterior ao 
se curvar irrefletido perante um novo bezerro de ouro.

E se os tempos ainda são os mesmos e jamais fomos modernos, o bordão 
cínico “eles sabem o que fazem, mas fazem mesmo assim”, possivelmente, será 
evocado nas historiografias futuras acerca dos acontecimentos políticos brasi-
leiros que se iniciam de 2015 e perduram até hoje, com episódios que superam 
a mera adjetivação “cínica”. Afinal de contas, os dois pesos e duas medidas 
são facilmente encontrados quando se pondera sobre alguns acontecimentos, 
dos quais destacamos apenas três, como forma de ilustrar que a borbulhante 
Weimar e a pusilânime população de Kakânia aparece, aqui, repetida e dife-
renciadamente nas cores tupiniquins.

 O primeiro, e talvez o mais polêmico episódio, envolve o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff sobre a duvidosa alegação de pedaladas fiscais149, 

149 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Parecer Jurídico: O Processo de Impeachment e as Esferas de 
Autorização pela Câmara dos Deputados. Limites e Possibilidades de Controle Judicial. Disponível em: http://
emporiododireito.com.br/parecer-juridico-por-thomas-da-rosa-de-bustamante/ Acesso em: 27 de fev. 2017.
BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni 
de; VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Supremo Tribunal Federal deve barrar ou nulificar 
impeachment sem crime de responsabilidade. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/
supremo-tribunal-federal-deve-barrar/ Acesso em: 27 de fev. 2017. BAHIA, Alexandre Gustavo de 
Melo Franco de Moraes. SILVA, Diogo Bacha e. MEYER, Emilio Peluso Neder. CATTONI DE 
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concomitantemente o não impeachment do vice-presidente Michel Temer pelo 
mesmo motivo150. O aberto e questionável tipo penal, que, segundo vários ju-
ristas, alcançaria dezesseis governadores de Estado151, valida o questionamento 
sobre o episódio se tratar de impeachment ou golpe. No entanto, mais que uma 
discussão sobre a natureza do crime de responsabilidade152, o cinismo nesse 
evento reside na condição dos julgadores: cerca de um terço dos senadores res-
ponde a acusação criminal153 e a maioria dos senadores investigados na Lava 
Jato votou a favor do impeachment154, o que denota falta de condições de im-
parcialidade para o julgamento. 

OLIVEIRA, Marcelo Andrade. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Golpe vergonhoso passa na 
Câmara. In PRONER, Carol. CITTADINO, Gisele. TENENBAUM, Marcio. RAMOS FILHO, 
Wilson (orgs.). A resistência ao golpe de 2016. Bauru: Canal 6, 2016, p. 30-34; MEYER, Emilio Peluso 
Neder. Authoritarian courts in unstable constitutionalism regimes: Brazilian Judiciary undemocratic 
carachter. Manuscrito. Belo Horizonte: UFMG, 2017; SOUZA, Jessé. A radiografia do golpe: como 
e por que você foi enganado. São Paulo: LeYa, 2016.

150 O GLOBO. Michel Temer assinou pedaladas fiscais em 2014 e 2015 Disponível em: http://oglobo.globo.com/ 
brasil/michel-temer-assinou-pedaladas-fiscais-em-2014-2015-1-18247656#ixzz4aCgRPrNE Acesso 
em: 27 de fev. 2017.
BBC. Temer e Dilma cometeram o mesmo crime, diz autor de pedido de impeachment do vice. Disponível 
em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160405_entrevista_marra_ms_rs Acesso em: 
27 de fev. 2017.
ESTADÃO. Temer autorizou a mesma manobra usada por Dilma. Disponível em: http://politica.
estadao.com.br/noticias/geral,temer-autorizou-mesma-manobra-usada-por-dilma,10000004177 
.Acesso em: 27 de fev. 2017.

151 VALOR ECONÔMICO. Se impeachment for por pedaladas, 16 governadores terão que se afastar. 
Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4493408/se-impeachment-por-pedaladas-16-
governadores-terao-que-se-afastar. Acesso em: 27 de fev. 2017.
FOLHA DE SÃO PAULO. A exemplo de Dilma, Estados também fizeram manobras fiscais em 2014. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1698480-a-exemplo-de-dilma-estados-
tambem-fizeram-manobras-fiscais-em-2014.shtml Acesso em: 27 de fev. 2017.

152 A perícia do Senado Federal conclui que não foi cometido crime de responsabilidade. IN: GLOBO. 
Perícia conclui que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Disponível em: http://g1.globo.com/
jornal-nacional/noticia/2016/06/pericia-conclui-que-dilma-nao-participou-de-pedaladas-fiscais.
html Acesso em: 27 de fev. 2017.

153 CONGRESSO EM FOCO. Um terço do Senado responde a acusação criminal. Disponível em: http://
congressoemfoco.uol.com.br/noticias/um-terco-do-senado-responde-a-acusacao-criminal/ Acesso 
em: 27 de fev. 2017

154 ESTADÃO. Maioria dos senadores investigados na Lava Jato vota a favor do impeachment. Disponível 
em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-dos-senadores-investigados-na-lava-jato-vota-
a-favor-do-impeachment,10000073196. Acesso em: 27 de fev. 2017
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O segundo episódio refere-se à polêmica indicação do ex-presidente Lula ao 
ministério do governo Dilma e a efetivação de Moreira Franco como ministro 
do governo Temer. Quando, em março de 2016, a presidente Dilma Rousseff 
empossou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Ci-
vil, um juiz do distrito federal julgou procedente uma ação popular que alegava 
que tal nomeação era uma forma de obstruir as investigações da Lava Jato. Na 
ocasião, Lula era investigado pela Polícia Federal e sob sua imagem iniciava 
uma construção midiática de presunção de culpa. Na sequência, Gilmar Men-
des155, ministro do STF, proferiu decisão em mandado de segurança atestando a 
tese, considerando que fora provado que a nomeação era uma forma de tirar as 
investigações contra Lula do primeiro grau e enviá-las ao STF. 

De modo inverso, deu-se com a nomeação de Moreira Franco à Secretaria 
Geral da Presidência da República. Moreira Franco, citado 34 vezes na delação 
premiada de Claudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais 
da Odebrecht156. Na ocasião, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, manteve Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência, negando 
dois pedidos de afastamento por “desvio de finalidade” na nomeação, conside-
rando que não haveria obstrução e muito menos paralisação dos atos de inves-
tigação criminal ou de persecução penal157 158.

Por fim, como mera ilustração dos tempos cínicos, tempos em que se age 
contra um saber melhor e contra a integridade jurídica e pessoal no intuito de 
se manter na posição senhoral, cita-se o terceiro e último episodio: a nomeação 
de ex-ministro da Justiça Alexandre de Morais ao cargo de Ministro do STF.

155 MEYER, Emilio Peluso Neder. A colcha de retalhos de Gilmar Mendes Impulsos políticos ou fundamentos 
jurídicos? Disponível em: https://jota.info/artigos/colcha-de-retalhos-de-gilmar-mendes-26032016 
Acesso em 26.mar.2017. Aqui, o autor demonstra como o Ministro Gilmar Mendes inverteu toda 
a ideia que tinha sobre o que era o mandado de segurança coletivo para deferir a liminar contra a 
nomeação do ex-presidente Lula para Casa Civil.

156 FOLHA DE SÃO PAULO. Temer dá status de ministro a Moreira Franco, citado na Lava Jato. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1855364-temer-da-status-de-ministro-
a-moreira-franco-citado-na-lava-jato.shtml. Acesso em: 27 de fev. 2017.
EL PAÍS. Posse de Moreira em ministério dá combustível à oposição de Temer. Disponível em: http://
brasil.elpais.com/brasil/2017/02/03/politica/1486153463_071509.html Acesso em: 27 de fev. 2017.

157 CONJUR. Celso de Mello mantém Moreira Franco na Secretaria Geral da Presidência. Disponível em: http://
www.conjur.com.br/2017-fev-14/celso-mello-mantem-moreira-franco-secretaria-geral-presidencia Acesso 
em: 27 de fev. 2017.

158 A relação entre cinismo e a perspectiva política da teoria da decisão será objeto do capítulo 5, no qual 
o tema novamente virá à tona, especialmente em relação à partidarização das decisões. 
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Livros, teses, dissertações e simpósios são compostos tendo como certa a 
velha lição de Montesquieu: que os poderes políticos devem ser independentes 
e que a interpenetração e interferência entre eles pode tornar inócuo o efeti-
vo exercício das atribuições constitucionais de cada um dos poderes159. Nesse 
diapasão, ensina-se que a indicação de um ministro do STF deve ter em vista 
não a partidarização e consequente depósito de interesses particulares a serem 
resgatados com juros num futuro próximo, mas sim um coroamento de uma 
carreira jurídica qualificada, com uma consistente contribuição intelectual, ca-
paz de dizer por si mesma o motivo da escolha. Ensina-se que a credibilidade da 
Corte Constitucional decorreria da suposta escolha dos melhores juristas, das 
melhores mentes, e não por ser amigo, filiado ao partido da situação, advogado 
ou próximo de quem indica; pois, os interesses pessoais nas indicações, interes-
ses quando latentes e evidentes poderiam comprometer a reputação da Corte 
perante a sociedade. Afinal, que o parlamento é um local de disputas de poder 
idiossincráticas, ideológicas ou estratégicas, em que as regras, de maneira quase 
aberta, não são tão respeitadas em virtude de uma necessidade de imposição 
ante a insuficiência e o descrédito do debate, já é algo resignadamente aceito 
pelos cidadãos. Na prática, a âncora democrática parece residir no Poder Judi-
ciário, formado geralmente por homens estudados e supostamente com capaci-
dade intelectual e responsabilidade o suficiente para se portarem como íntegros 
em suas perspectivas e ideias. 

Quando o presidente Michel Temer, também doutor em Direito Público e 
professor de Direito Constitucional, indica o seu braço direito, o Ministro Ale-
xandre de Moraes ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é 
ciente de velha lição da separação dos poderes e a consequente necessidade de 
“preservar a independência de cada órgão do Poder”. Ele sabe, mesmo sucinta-
mente, que a vantagem da “tripartição do poder reside na circunstância de os 
integrantes de cada qual deles se investirem, funcional e psicologicamente, nas 

159 “Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se junta ao 
executivo, desaparece a liberdade; pode-se temer que o monarca ou o senado promulguem leis 
tirânicas, para aplicá-las tiranicamente. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do 
legislativo e do executivo. Se houvesse tal união com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade 
dos cidadãos seria arbitrário, já que o juiz seria ao mesmo tempo legislador. Se o judiciário se unisse 
com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa, 
ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, 
o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos”. 
(IN: MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Nova Cultural, 2000. v 1. p. 205)
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suas atribuições próprias”, de modo que “só assim se garante desempenho de-
senvolto e livre”160. Ciente do saber melhor das lições constitucionais, ciente de 
que, no cenário político em que se encontra, seria temerário escolher alguém de 
sua preferência e inclinação política, ele, apesar dos simpósios e livros, mesmo 
assim vai contra a toda uma sedimentada e madura construção teórica e a in-
tegridade intelectual ao indicar alguém que exerce um cargo político no Poder 
Executivo a ser indicado no Poder Judiciário. 

Como se não bastasse, o próprio indicado Alexandre de Moraes, coinciden-
temente também doutor e professor de Direito Constitucional, em sua tese de 
doutorado, com observância a acadêmica lição da separação dos poderes e da 
imparcialidade, sugeriu conclusivamente que fosse:

“vedado (para o cargo de ministro do STF) o acesso daqueles que esti-
verem no exercício ou tiveram exercido cargo de confiança no Poder 
Executivo, mandatos eletivos, ou o cargo de procurador-geral da Repú-
blica, durante o mandato do presidente da República em exercício no 
momento da escolha, de maneira a evitar-se demonstração de gratidão 
política ou compromissos que comprometam a independência de nossa 
Corte Constitucional161”. 

Agindo contra a sua própria conclusão de tese de doutoramento e contra 
o exercício intelectual consolidado de anos de estudos, Alexandre de Morais 
submeteu-se, então, a sabatina pelos senadores. Na realidade, duas: uma infor-
mal, previamente, no barco do senador Wilder Morais162, demonstrando cla-
ramente que os critérios de indicação e nomeação ao STF não são debatidos 
publicamente, mas regrados a uísques, portas fechadas, provavelmente, sorrisos 
e promessas163; e outra sabatina formal, na qual foi consolidada sua aprovação. 

160 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22ªed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 126.

161 ESTADÃO. Tese de Moraes impediria sua nomeação ao STF. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/
noticias/geral,tese-de-moraes-impediria-sua-nomeacao-ao-stf,70001654253 Acesso em: 27 de fev. 2017

162 O GLOBO. Indicado para o STF, Moraes passa por sabatina informal em barco de senador http://
g1.globo.com/politica/noticia/indicado-para-o-stf-moraes-passa-por-sabatina-informal-em-barco-de-
senador.ghtml http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tese-de-moraes-impediria-sua-nomeacao-
ao-stf,70001654253 Acesso em: 27 de fev. 2017

163 A propósito da indicação de Moraes, em análise com a conjunta política e a forma como se consolidou 
sua aprovação, indica-se o artigo de Felipe Recondo, publicado em: JOTA. As lições de Paulo Brossard 
para Alexandre de Moraes. Disponível em: https://jota.info/artigos/licoes-de-paulo-brossard-para-
alexandre-de-moraes-12022017 Acesso em: 27 de fev. 2017 
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A vontade de imposição dos intentos e conluios particulares na vida pública é 
explícita: as reuniões segregadas fazem-se com o conhecimento de todos, muito 
embora a sociedade civil não seja convidada a participar e a sabatinar informal-
mente quem irá, futuramente, decidir suas lides. 

Os episódios ilustram a assunção dos tempos cínicos no Brasil, de uma manei-
ra ora velada, ora explícita, transitando entre justificativas técnicas, como o ques-
tionável conceito de pedalada fiscal, e justificativas políticas, que se assentam, 
desde Maquiavel, no fundamento do aforismo de que os fins justificam os meios.

Há quem diga que não é justificável a crítica à indicação de Moraes ao STF, 
uma vez que nos outros governos tal prática era usual e, por ser um modus 
operandi já consolidado historicamente, não cabe a denúncia e a alegação de 
cinismo, na medida em que elas se mostram partidarizadas – porque não foi 
feito antes, não poderia ser feito agora. Quando as contracríticas se refugiam 
num diagnóstico da suposta ideologia do denunciante e esclarecem um partida-
rismo ao mesmo tempo em que se ocultam quanto sua perspectiva valorativa; 
quando a crítica a um fato se afasta do mesmo fato ao compará-lo e coincidi-lo 
com outros momentos passados, vistos agora como parâmetros insuperáveis; 
quando a contracrítica aparenta apenas uma autodefesa implícita que se recusa 
a aceitar argumentos sólidos e lógicos para abraçar um sub ou supra-racional 
revanchismo, ali se evidencia uma guerra entre grupos com intentos egoicos 
diferentes e que vestem a máscara anti-ideológica para satisfazer os seus interes-
ses. Ao colocar a máscara, o cínico não se identifica como parte de um grupo, 
sua identificação é negativa: coloca-se a máscara para perceber o outro, o outro 
quem virá a ser seu inimigo. 

Para manter a imunitas na comunitas, na qual ressoam cada vez mais vozes 
nunca antes tão ouvidas, caso algo bom surja dos confins mais distantes, o 
cínico não vai e vê. Se o kynico Diógenes, apesar da comunitas, saía com uma 
lanterna, no meio da noite, procurando homens que pensassem e se distinguis-
sem da multidão, o cínico moderno se esconde na noite e na voz uníssona de 
uma massa, capaz de justificar os seus atos próprios como decorrentes do meio 
em que se habita. O cínico, nascido dentro do mito do esclarecimento, dentro 
da crítica à ideologia e sua não superação, observa cada mudança da constru-
ção do pensamento como arma assinada por um tipo de ourives. A vontade de 
fragmentar uma ideia e adequa-la às preferências internas também é acompa-
nhada da vontade de rejeitar novas ideias, especialmente aquelas que se situam 
explicitamente dentro de uma escola de pensamento político. 
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Bem verdade que, quando determinada ideia ainda está nova e é aceita apa-
rentemente de forma uníssona, de modo que se torna difícil atribuí-la a deter-
minada corrente política ou linha de pensamento, ela, por sua ambivalência 
e/ou iconoclastia esclarecida, rompe a barreira da desconfiança, justamente, 
por ser vislumbrada como possibilidade de agir como um novo anticorpo. Sor-
te contrária acomete a quem se posiciona firmemente como coparticipante e 
epígono de certa escola ou linha ideológica – mas, aqui, não se trata de ideolo-
gia enquanto ingenuidade que não compreende as forças motrizes políticas da 
realidade, como escreve Marx, e sim de uma inclinação sóbria a certos valores, 
diante do novo cenário de um mundo diluído na inevitabilidade do relativismo 
–, pois, mesmo que houvesse algo bom, por ser de Nazaré, só os crentes iriam lá 
pra ver. Nesta guerra psicopolítica, o duelo de forças, cada qual querendo se tor-
nar mais imune à outra, explicita e até mesmo reduz o exercício da inteligência 
à sobrevivência na comunidade através da coparticipação em certa perspectiva 
de mundo, ou melhor, através da coparticipação na rejeição a certa perspectiva 
de mundo. Assim, gradualmente, o cinismo inclina-se para o desejo de um dog-
matismo dinamitador do inimigo, confundindo emancipação com doutrinação, 
privilégios com direitos, história com revanchismo.

5. Cinismo e decisão: a colagem arbitrária dos signos  
sem sentido e sentidos sem signos

“Mas se o veículo é seguro para o transporte de gado também o é para 
o transporte do ser humano, não constando do relato bíblico que Noé 
tenha rebaixado a sua dignidade como pessoa humana e como emissário 
de Deus para salvar as espécies animais, com elas coabitando a sua Arca 
em meio semelhante ou pior do que o descrito na petição inicial (em 
meio a fezes de suínos e de bovinos)” TRT – 3ª Reg. Processo: 01023-
2002-081-03-00-0 RO. Órgão Julgador: Sétima Turma Juiz Relator: Juiz 
Milton V. Thibau de Almeida. Data de Publicação: 25/03/2003. 

Diógenes andava como um animal e era desprezado por alguns homens por-
que andava como animal. Sua conduta provinha de uma escolha própria, de 
um exercício de autarkéia.  Como forma de insolência à moral da aparência e no 
intuito de reaproximar discurso e ação, Diógenes ressignificava o espírito para 
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além do texto. Pondo-se em uma posição inferior, ele zombava da comunitas, 
mostrando que a superioridade se movia para fora do status quo, que forte era 
quem se mantinha íntegro, imune às vicissitudes da vida apesar da cultura da 
comunitas com seus anseios de luxo e poder. 

Quando uma decisão, imposta de cima para baixo por um terceiro, oriunda 
do poder institucional da comunitas, diz a quem aciona a justiça para requerer 
seus direitos que inexiste direito porque, em um tempo mítico, alguém, excep-
cionalmente, suportou o fardo que se quer descarregar, emerge, implicitamente, 
um credo cínico senhoral que, inspirado no grande inquisidor de Dostoiévski, 
seria capaz de dizer aos mais frágeis que batem à porta do Judiciário: “a ti cabe o 
dever de viver conforme a comunidade e apesar da comunidade, na medida em 
que te submetes a nossas leis, mesmo elas, por vezes injustas e errôneas, tendo a 
justiça e o valor de te tornar mais resistente e resiliente para com as adversida-
des – pois não viste como os homens injustiçados se tornaram vencedores, não 
vês como quem suportou os maiores fardos adquiram ou se aproximaram da vir-
tude? Assim, a minha sentença, mesmo sendo injusta derrotando teus intentos, 
pode fazer de ti um vencedor no futuro. Educo-te no acerto e no erro e se assim 
o faço é porque posso e porque, até aqui, vim a ser o mais apto”.

Não é preciso explicitar que a decisão acima transcrita recai em falácias 
básicas164, mas o que a torna como ponto de partida para discorrer sobre o 
cinismo na decisão é sua noção de temporalidade e a leitura do que vem a 
ser o direito e sua aplicação. 

Bruno Latour, ao analisar a condição moderna em relação a seu conceito de 
tempo e revolução, questiona a noção de ruptura total das líquidas revoluções 
modernas ante ao suposto passado sólido e repetitivo das tradições não escla-
recidas. “A ideia de uma repetição idêntica do passado, bem como a de uma 
ruptura radical com todos os passados”, ele diz, “são dois resultados simétricos 

164 Aceitando a referência a Noé, dentre algumas objeções que emergem estão as seguintes: a) Deus 
seria o empregador de Noé? ; b) o trabalho de Noé era regulado por um contrato de trabalho, no 
qual, exercitando a autonomia da vontade, construía uma arca que iria ser o único refúgio na Terra 
e que não poderia receber seus amigos e outros cidadãos de sua cidade inundada? b.1) sendo um 
contrato de trabalho, obedeceria, lá no passado mítico, as normas de proteção à saúde e segurança 
do trabalho na realidade atual, as quais são indisponíveis e de ordem pública, ordem essa que o juiz 
do trabalho não deve obliterar?; c) construída a Arca, Noé não tinha um quarto só para si e para 
sua família, ou realmente dormia e era transportado no mesmo compartimento que continha fezes 
de animais, como interpreta o juiz?
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de uma mesma concepção de tempo165”. O imperativo da revolução permanente 
nada mais é que o polo oposto e antagônico da visão de mundo cíclica e assen-
tada numa ordem de imutabilidade eterna: ambas compartilham a ideia de que 
é impossível avançar ou recuar. Se a modernização nunca ocorreu, o que se faz, 
continuamente, é uma seleção de elementos pertencentes a tempos distintos – o 
homem é um trocador e misturador de tempo166.

Mas nessa mistura, seleção e colagem dos tempos, é preciso atentar para não 
retirar o sentido do contexto, o significado do signo e situar sempre o que se 
diz universal a um momento histórico e ao entorno do que foi dito. No caso em 
questão, ao deslocar a exceção para a regra e retirar o sentido do mito para vê-lo 
como narrativa autônoma descontextualizada, a decisão cínica retira a moral 
da fábula e através de uma nova percepção da narrativa da fábula, conclui por 
uma moral relativamente contrária à original. 

Como visto, a leitura constitucional pode ser feita verticalmente, destacan-
do os valores que integram e ultrapassam a mera letra do direito, de modo que 
o compromisso da comunidade fundamenta-se numa profundidade da trans-
cendência: há um senso de justiça substantivo, que ultrapassa qualquer proce-
dimento e quando buscado se apresenta como algo preexistente antes da busca. 
Concomitantemente, a leitura constitucional pode ser feita horizontalmente, ao 
lidar com indivíduos reais e percebendo-se como parte de um movimento his-
tórico que se repete diferenciadamente em novas demandas e reinvindicações. 

Ao citar o mito de Noé como legitimador da negação do direito moral plei-
teado, a decisão retira o sentido transcendente da narrativa e a transporta en-
quanto narrativa sem sentido vertical a uma horizontalidade histórica cotidia-
na. Aqui, as duas perspectivas de leitura, vertical e horizontal, misturam-se: se 
o mito narra um sentido e uma verdade transcendente através de uma narrativa 
alegórica, o cinismo suspende o sentido e a verdade transcendente e faz da 
narrativa alegórica um dogma literal vertical – porque não foi feito antes, não 
poderia ser feito agora. O passado narrado torna-se transcendente e imutável 
e o presente a ele pertence sem que nada possa ser feito a não ser repeti-lo. No 
caso em questão, o cinismo não está em relação ao entendimento do que vem a 

165 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. P. 75

166 SERRES apud LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução 
de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. P. 74.
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ser conceito de dano moral, mas na justificativa em relação a sua não incidência 
no caso. Ora, implicitamente, a decisão diz que o efetivo dano subjetivo não 
poderia ocorrer, pois os homens – um homem mítico, no caso – foram capazes 
de superá-lo num tempo passado. Aqui o cínico usa e flexibiliza a história mí-
tica de sentido transcendente e a-histórico, para mostrar que o caso concreto 
e imanente foi superado historicamente, lá atrás, quando Noé assim viveu com 
os animais. Isto é: esse direito não existe porque lá atrás alguém o superou com 
suas forças reais e individuais. 

Mas o cinismo pode se manifestar de modo oposto. Quando um trabalhador 
supostamente fere a dignidade da justiça por ir à audiência de chinelos167, ali se 
coloca o valor de um uso formal reconhecidamente histórico como bem absolu-
to, transcendente, incapaz de flexibilidade. O costume, fomentado como signo 
mutável no decorrer dos tempos e que expressa apenas o sentido de se respeitar 
o Judiciário dentro das circunstâncias e possibilidades pessoais, transforma-se 
num deus duro e superficial, que julga vestes e não casos, que julga aparência e 
não significados. O cinismo está em transformar um hábito formal, construído 
historicamente, em um princípio substantivo transcendente e irrevogável – a 
cristalização da forma sem conteúdo em um deus oco e sem sentido, que engole 
com fogo quem não se curva perante ele. 

Assim, dissociando texto e contexto, signo e significado, narrativa da fábula 
e moral da fábula, a colagem cínica varia entre os intentos de purificação e 
mediação entre opostos: de um lado pode almejar a inflexibilidade dos valores e 
dos costumes, de outro pode tentar flexibilizar fatos e direitos, os quais, jurídica 
e contextualmente, às vezes, mostram-se inflexíveis. 

6. Cinismo e decisão: uma questão de moralidade

A academia, em suas teorias mais sofisticadas – incluindo aquela em que 
se apregoa a imparcialidade na escolha dos ministros da Suprema Corte e a 
necessidade do debate público sobre os nomes indicados ao pleito –, já não 
fala mais no juiz como boca da lei, como espelho duro da legislação sobre o 

167 UOL NOTÍCIAS. Juiz que barrou audiência porque lavrador usava chinelo terá de pagar R$ 12 mil. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/03/09/uniao-vence-acao-
contra-juiz-que-adiou-audiencia-do-lavrador-de-chinelos.htm Acesso em: 10 de mar. 2017
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caso, tampouco admite o direito enquanto mera questão de fato168, isto é, 
como nada mais sendo senão aquilo que as instituições jurídicas decidiram 
no passado. De igual maneira, escandaloso seria aceitar que o direito fosse o 
reflexo puro das intenções do julgador, que, sendo aberto e absolutamente ins-
trumentalizado, nada mais expressaria que a vontade pessoal e sem restrições 
de quem detém o poder de decidir.

Reconhecidamente, admite-se que o juiz tenha uma postura ativa, que, ao 
compreender as particularidades do caso concreto, não meramente aplique a 
norma geral e abstrata, mas que busque uma solução conforme as normas cons-
titucionais e em especial aos direitos fundamentais. A decisão, antes de tudo, 
situa-se na mediação entre a lei e o caso concreto, de modo que o julgador cria 
uma norma jurídica ao mediar tais limites e o contorno de sua incidência leva 
em conta o entorno no qual o caso se situa.

Quando Dworkin fala no direito enquanto integridade, ele tem em vista 
uma concepção interpretativa do direito, no sentido de tanto levar em conta 
a tradição e olhar o passado para reescrever o futuro, quanto de não se pren-
der à tradição e se for o caso consolidar novos entendimentos, materialmente 
adequados e justificados, tendo em vistas novas demandas e a possibilidade 
ampliativa do direito. O que se visa é a mediação entre texto e contexto, direito 
e fato, sob um princípio que sirva como técnica de leitura do que foi, do que é 
e do que será decidido – um fio condutor que permita coerência, consistência, 
repetição e diferença, dentro dos seus próprios limites. Ressalte-se, porém, que 
não se trata aqui de ver o sistema jurídico como fundado em concessões recípro-
cas, naquilo que Dworkin denomina de “soluções conciliatórias”, nas quais se 
pretende conciliar as diferentes opiniões e almejar um resultado proporcional, 
visando o maior benefício ou menor dano169. Pois o direito enquanto técnica de 

168 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.10.

169 Dworkin argumenta que, ao final, tais soluções conciliatórias acabarão por tratar os diferentes 
diferentemente, sem nenhum principio coerente justificador da diferenciação. Embora elas pareçam 
ser aparentemente mais equitativas, podem não ser justas, quando é negado às pessoas algum 
recurso, liberdade ou oportunidade que as melhores teorias sobre a justiça lhes dão o direito de ter. 
Nesse âmbito, o caso do aborto pode ser tomado como exemplo. De um lado, os que compreendem 
o aborto como direito da autonomia da mulher e de outro os que consideram que todo aborto é 
assassinato: uma lei que autorize o aborto em casos de estupro ou em algumas semanas de gestação 
seria bem aceito para o primeiro grupo, ante a possibilidade de proibição total do aborto, defendida 
pelo segundo grupo. Ora, Dworkin responde que a integridade rejeita as soluções conciliatórias, na 
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leitura busca um ideal de integridade, uma força capaz de gravitar em torno das 
decisões a fim de manter o sistema coerente, evidenciando que toda decisão é 
uma reescrita de uma decisão anterior e modelo para uma decisão posterior.

De um lado, a ideia do juiz como mero aplicador da lei, defendida desde 
Montesquieu e desenvolvida pelo positivismo jurídico nos séculos XIX e XX; de 
outro, o nascimento do realismo jurídico no início do século XX170 e sua corres-
pondência entre direito e subjetivismo, vislumbrando o juiz como aplicador de 
suas opiniões através da lei. Polos opostos que tentam purificar uma leitura do 
mundo, seja pela ótica da suposta imparcialidade total, seja pela perspectiva de 
uma parcialidade sem limites. De um lado, a percepção de que direito e moral 
são sistemas distintos e intocáveis – que, por exemplo, o direito se trata um 
sistema exterior e heterônomo, ao passo que a moral retrata a autonomia do 
indivíduo em relação à sua interioridade171 –, de forma que não há um modo 
de mediá-los conceitualmente. De outro, a confusão entre direito e moralida-
de pessoal, a assunção explícita dos interesses privados do presente na esfera 
pública erigida por decisões passadas, decisões tais não devem ser levadas em 
consideração por serem vinculadas a demandas obsoletas.

Nesse cenário, Dworkin faz o esforço da mediação das perspectivas, e para 
tanto, recupera o conceito de moralidade aplicado ao direito, a moralidade po-
lítica. A leitura do que é o direito e a constituição não está imune aos olhos do 
leitor, tampouco se resume ao que o leitor quer ver. Para Dworkin, o direito é 
um conceito interpretativo e, enquanto prática social, para que seja identifica-
do, valorado, reconhecido e obedecido, passa por três fases de reconhecimento. 
A primeira fase é a fase pré-interpretativa, “na qual são identificados as regras 
e os padrões que se consideram fornecer o conteúdo experimental da prática” 
172, em outras palavras, trata-se de se mover em um nível mínimo de consenso 

medida em que o sistema jurídico exige que decisões devam se basear em algum princípio. A própria 
prática política aceita a integridade como uma virtude distinta da equidade e da justiça, quando se 
propõe a resolver situações similares sob a égide da coerência em relação a algum princípio. (IN: 
DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014. Capítulo VI: O direito como integridade). 

170 A análise mais detalhada desses pontos de vista se encontra nos capítulos seguintes. 

171 RADBRUCH, Gustav. Introdução à filosofia do direito. Tradução de Jacy de Souza Mendonça. 
Disponível em: http://www.valorjustica.com.br/introducao.pdf . Acesso em 14 de mar. 2017. p.36

172 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.84 e ss
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sobre determinadas práticas sociais e o pressuposto de estar inserido em uma 
comunidade que compartilha certos princípios – é a perspectiva daquilo que é 
dado. A segunda fase, por sua vez, é a fase interpretativa, em que se questiona 
sobre a prática identificada e se justifica quanto ao motivo dela ser estabelecida 
– a consciência toma consciência de si mesma, dando ensejo a uma perspectiva 
reflexiva e argumentativa. Por fim, a terceira fase é a etapa pós-interpretativa, 
em que o fato é posto em conjunto com a reflexão e se destaca o significado 
da ação a fim de que a comunidade responda se determinada prática é bem 
justificada aos seus objetivos e princípios – é a perspectiva do ajuste ou da refor-
mulação: o significado extraído da etapa interpretativa e posto dialeticamente 
ao lado do fato; analisa-se se o significado é explicado no signo e qual seria o 
ajuste deste para traduzir àquele diante das novas circunstancias históricas e da 
transformação do sentido. Em resumo: uma teoria do direito só é efetiva quando 
incorpora a moralidade em seu estudo, moralidade essa que abarca os valores 
compartilhados pela comunidade e que passa a ser vista como o fio interpreta-
tivo que conduz a mediação entre a norma e o caso. 

Todavia, a assunção da moralidade no direito não se refere a uma moral 
pessoal e subjetiva. Como forma de unificar os dois polos, as duas formas de 
leitura antagônicas, Dworkin desenvolve o conceito de moralidade política. A 
moralidade política tem como sujeito a própria coletividade:

A ética estuda o modo como as pessoas gerem a sua responsabilidade de 
viver bem, e a moral pessoal concentra-se naquilo que cada indivíduo 
deve às outra pessoas. A moral política, pelo contrário, estuda aquilo que 
todos nós devemos aos outros enquanto indivíduos, quando agimos em 
nome dessa pessoa coletiva artificial173.

Se num primeiro momento, diante do caso concreto, ao juiz cabe perce-
ber a decisão como uma continuação da escrita das decisões anteriores e se 
adequar coerentemente àquilo que foi construído como direito – a leitura 
do que foi o direito e dos fundamentos aos quais ele contextualmente foi 
vinculado; num segundo momento, cabe perceber as causas de justifica-
ção do direito no caso presente, isto é, diante da moral compartilhada pela 
sociedade na atualidade, ler como seria o direito hoje, esforçando-se para 
atingir uma finalidade social geral, um bem comum que se manifesta repeti-

173 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços. Tradução de Pedro Elói Duarte. Coimbra: Almedina, 2012, p. 335.
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da e diferenciadamente na lei – a escrita do que deve ser o direito e os seus 
fundamentos na conjuntura real e atual. 

Nem forma rígida nem forma absolutamente maleável, o direito presta con-
tas ao equilíbrio sistêmico, de modo a ter sempre que fomentar a delicada e es-
pumosa coexistência entre pessoas e visões de mundo distintas, sem que queira 
cortar a raiz dos significados históricos através do signo da lei ou abster dos 
troncos e frutos do signo em virtude de uma ideia pessoal e solipsista de signi-
ficado. Assim, os dois sistemas – direito e moral – antes vistos como separados 
ou coincidentes, são integrados numa estrutura em forma de árvore:

Vimos como a moral pessoal pode decorrer da ética e depois, como a 
moral política pode decorrer da moral pessoal. O nosso objetivo era 
integrar aquilo que é normalmente encarado como departamentos 
separados da avaliação. Podemos colocar facilmente o conceito dou-
trinal de direito nessa estrutura em árvore: o direito é um ramo, uma 
subdivisão, da moral política174.

Dworkin, como um pensador híbrido, na expressão de Latour, tem a preocu-
pação de mediar as opostas leituras purificadoras da decisão. Contudo, o caráter 
mediativo de Dworkin não é tão levado a sério, por se tratar de uma proposta 
que requer envolvimento e diferenciação. Aos que percebem o direito como sis-
tema autônomo e fiel à horizontalidade do procedimento, o rechaço sobre o que 
seria conceitualmente essa moralidade política, moralidade que aponta vertical-
mente para valor além do texto e do discurso. Aos que percebem o direito como 
um papel em branco para as interpretações pessoais verticais, o rechaço sobre 
o caráter discursivo e construtivo – na medida em que não há construção que 
não tenha uma pedra angular – da prática da moralidade política, moralidade 
que aponta horizontalmente para o compromisso entre e para com os cidadãos 
que compõem a coletividade.

A técnica de leitura das decisões jurídicas de Dworkin, rejeitando perspec-
tivas estanques e duais e tendo caráter mediativo, ainda não consegue se fir-
mar na solidez de uma tradição não acostumada à mediação e à coexistência: 
sempre há um ídolo, inclusive o ídolo da iconoclastia. Nos polos antagônicos, 
a leitura usual do que seria o direito varia entre a leitura livre do legalismo e a 

174 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços. Tradução de Pedro Elói Duarte. Coimbra: Almedina, 
2012, p. 414.
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reescrita livre do realismo. A primeira, sob a perspectiva formal e analítica do 
discurso, nega a moral no direito, mesmo que as decisões jurídicas reflitam com 
seu conteúdo no âmbito da moralidade. A segunda, sob a ótica da sociedade 
enquanto formada por intentos individuais que se apresentam como mônadas 
incomunicáveis e sem um sentido vertical compartilhado, abraça a equivalên-
cia entre moral pessoal e direito, num assumir explicitamente o que, por vezes, 
apareceria dissimuladamente – o direito enquanto instrumento de ação política 
é assumido sem que contenha restrições intrínsecas. 

Se todo método decisional é uma técnica de leitura tanto da Constituição 
quanto da moralidade política e das decisões passadas, o que diferencia Dworkin 
das perspectivas extremadas, que vislumbram o direito a partir de um elemen-
to puro, que dissocia a relação recíproca entre sociedade, natureza e discurso? 
Embora também haja margem para cada um recortar o Dworkin que se quer e 
instrumentalizar a sua teoria como mais uma ferramenta nas mãos do cínico, 
o perceber-se enquanto técnica de leitura apta a mediar algo não a favor de si 
ou para si, mas como exercício contínuo de reaproximar o discurso da ação, a 
teoria da prática, constata que a ação moral e o discurso jurídico confluem: a 
moral muda a partir da relação dos homens com o direito, assim como o direito 
se transforma a partir das metamorfoses da visão de mundo dos homens. O 
problema da primazia dá lugar ao problema da coexistência. 

Contudo, o cinismo, mesmo ciente da necessidade de coexistência, inclina-
-se, naturalmente, a uma necessidade de primazia e mais fácil se torna contor-
ná-lo quando se lhe percebe nas leituras que partem de uma perspectiva puri-
ficadora. Assim, a tarefa proposta, neste segundo momento, não é identificar 
o cinismo através das colagens aleatórias e descontextualizações de sentido, 
mas percebê-lo como fundamentado numa leitura quase dogmática sobre o que 
seria o direito ou em que elemento principal se funda a decisão. No tocante à 
relação entre moralidade e decisão, três perspectivas emergem: a primeira nega 
a moralidade no direito; a segunda confunde a moral pessoal com o direito; e a 
terceira, não nega a relação da moral com o direito, mas entende o pensamento 
moral como uma justificação que pouca relação tem com a racionalidade. Na 
primeira, apresenta-se a decisão como o repetir a leitura e a escrita do que foi 
o direito; na segunda, vê-se a decisão como escrita sem laços do que deve ser o 
direito; e a terceira perspectiva vislumbra o direito sendo lido e escrito por uma 
mão natural mais forte que a autonomia do escritor, em que a imunitas implícita 
assume o protagonismo da comunitas. 
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7. Cinismo e decisão: três faces de Cérbero 

Laértios descreve que Cercidas de Megalópolis, na obra Meliambos, cha-
ma Diógenes de Sinope de “Diógenes de Zeus, o cão dos céus” 175. Quando 
perguntado “o que havia feito para ser chamado de cão”, Diógenes respon-
dera: “Balanço a cauda alegremente para quem me dá qualquer coisa, la-
dro para os que recusam e mordo os patifes176”. O kynismo manifestava-se, 
mesmo que não expressamente, em um firme posicionamento moral, tendo 
como suporte o valor transcendente da resistência e confronto do mais fra-
co ante a hipocrisia e incoerência do mais forte. Entre as ruínas de uma de-
mocracia plural, na iminência do império macedônico e de um dogmatismo 
vindo de fora, que canoniza sua verdade e a impõe com a força das tropas 
em massa, Diógenes resiste no trânsito entre a sociedade, o discurso e a 
natureza: a mediação através de sua conduta como forma de resistência e de 
um conhecimento que só é acessível a quem se banha em seu rio e diante do 
poder de Alexandre, prefere a luz do sol. 

Quando o kynismo, de uma força crítica, passa a ser cinismo, gradualmente, 
ao assumir a "lógica dos senhores", a lógica da dominação e da justificação dessa 
dominação, a figura ambígua do cão muda de lado: de um companheiro dócil, 
presente de Zeus aos homens, assume a metáfora de Cérbero, cão de guarda do 
Hades, instrumento de servidão e imposição de um poder previamente posto 
e que só admite a obediência ante a uma concepção de mundo determinada e 
purificada de toda interpenetração. 

Cérbero, que na maioria das vezes é retratado com três cabeças, impede os 
homens de saírem do Hades e tem os olhos dissimulados: quando dorme, está 
com os olhos abertos, quando acordado, está com as pálpebras fechadas. Sendo 
um instrumento nas mãos da fatalidade e de imposição da lei do mais forte, as 
três faces de Cérbero podem representar, aceitando a presente metáfora, três 
perspectivas que, incomunicáveis e sem mediação, atuam como mecanismo de 
defesa do poder cínico – três dogmatismos que apenas se conectam quando a 
finalidade se torna defender a lógica dos senhores. 

175 LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução de Mário da Gama. 2.ed. 
Brasília: Editora UNB, 2008. P. 171 [DL, VI, 77] 

176 Ibidem. p 167 [DL, VI, 60]
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Bruno Latour atenta que

A condição pós-moderna acabou por tentar justapor, sem conectá-los, 
estes três grandes repertórios da crítica: a natureza, a sociedade e o dis-
curso. Caso sejam mantidos distintos e separados do trabalho de hibrida-
ção, eles geram uma imagem terrível do mundo moderno: uma natureza 
e uma técnica absolutamente homogêneas, uma sociedade feita apenas 
de reflexos, de falsas aparências e de ilusões, um discurso constituído 
somente por efeitos de sentido separados de tudo177. 

Nesse sentido, o que agora se propõe é analisar esses três repertórios como 
argumentos de adequação e justificação tanto da leitura do que vem a ser o 
direito quanto sua manifestação na decisão judicial sob a influência do cinismo 
moderno. O problema então posto é indagar: como os juízes julgam e quais 
as teorias que explicam esse julgamento? Como essa autoridade deve decidir 
e quais os fatores que influenciariam sua decisão? E observar em como cada 
perspectiva purificadora a lógica cínica se manifesta ao afastar a mediação e ao 
agir contra o saber melhor mesmo o sabendo. 

Assim, as três perspectivas pronominais178, que procuram explicar o 
comportamento judicial privilegiando determinado olhar – muitas vezes, 
vangloriando-se por não querer enxergar determinado entorno, em um elo-
gio a uma suposta inevitabilidade do ponto cego –, criam sua própria mito-
logia: o mito da pureza do método, o mito da imparcialidade do juiz e o mito 
da mecanicidade das decisões. 

Partindo do ponto de vista do discurso – ou pronominalmente, de um 
eu puro desprovido do entorno –, emerge a análise da teoria normativa le-
galista, com sua canonização do procedimento e da purificação entre teoria 
da justiça e teoria da norma, formando um novo ídolo a serviço da lógica 
dos senhores. Porque está na lei, é preciso obedecer – eis a atualização do 
credo de Ismene, irmã de Antígona, agora com a roupagem da legitimidade 
horizontal do procedimento. 

Partindo do ponto de vista da sociedade – ou pronominalmente, de um Ele 
que faz justificar os meios através dos fins – o direito é visto como um instru-

177 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. P. 64

178 Ver início do Capítulo 1. 
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mento pelo qual se atinge determinado fim e o sujeito é apenas o agente que dá 
ensejo à finalidade que repercute na coletividade. A lei, explícita e assumida-
mente, é entendida como sendo nada mais que um contorno dado por quem de-
tém o poder. É preciso obedecer porque o soberano manda através da lei. Eis o 
segundo ídolo a quem o cinismo se serve para justificar suas decisões e posturas.

Por fim, do ponto de vista da natureza, vislumbra-se que, tanto do ponto 
de vista do discurso quanto do ponto de vista da sociedade, parte-se do sujeito 
abstrato, do sujeito que age conforme manda sua vontade política ou a norma 
jurídica direito. Por isso, a terceira perspectiva, o ponto de vista da natureza, 
tenta descrever o sujeito real, enquanto homem biológico, inserido na ordem so-
cial, comporta-se nas decisões judiciais: as ações são vislumbradas como reflexo 
natural de comportamentos não tão racionais assim, de forma que é suposto 
que o homem age mais tendo em vista uma imunidade não explícita do que 
conforme regras ou vontades reconhecidas. 

As armas do cão de Diógenes se voltam contra o cão de guarda do Hades. 
O cinismo, com seus novos ídolos metodológicos, para justificarem ações contra 
o saber melhor, ora se fundam supostamente em racionalidade esclarecida que 
crê que, seguindo fórmulas e ponderando técnicas, inevitavelmente encontra-
rá a única resposta certa, a única interpretação correta que corresponde ao 
retorno da verdade revelada através do correto procedimento; ora se fundam 
a ideia que reduz o direito ao instrumento político dos juízes, os quais, sendo 
os novos sacerdotes, por estarem mais próximo de deus e estudar as escrituras, 
seriam os mais capazes de agir corretamente; ora se amparem em justificativas 
e teorias que indiretamente explicam sem destronar o modus operandi muitas 
vezes surrealista – afirmando timidamente o que o existencialismo deixou como 
questão sobre a relação entre tudo compreender e tudo desculpar – das decisões 
judiciais. O cinismo canoniza o método para apontar para um deus ausente, 
que assume distintos contornos e distintas situações a bel-prazer dos seus sacer-
dotes. Nesse sentido, o que vem a seguir, é a imperativa tarefa de analisar cada 
perspectiva enquanto instrumento da racionalidade cínica.
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1. Introduzindo a fé no método 

Se a Constituição moderna inicia-se a partir de um contrato social em que 
indivíduos abrem mão da soberania individual para atribuí-la ao Leviatã en-
quanto aparato mecânico e artificial – Leviatã que, em princípio, não é visto 
organicamente, mas que aos poucos, com o passar dos tempos, especialmente 
com o neoconstitucionalismo do século XX, passa a receber o sopro nas narinas 
até gradualmente tentar se humanizar –, de maneira semelhante ocorre com 
a forma de entender a decisão judicial enquanto compromisso com as leis e o 
entorno a que as leis remetem.

Quando a democracia moderna erige-se não mais sobre a fé em um valor 
posto antes da fundação dos tempos, mas sobre fé no caminho seguro da ciên-
cia, enquanto procedimento que leva a uma construção contínua que se move 
provisoriamente, não sendo capaz de conhecer definitivamente o seu fim, ela, 
inicialmente, fixa-se como uma máquina funcional, em que a cada um é dado o 
dever de desempenhar determinada função, sem, contudo, tentar imprimir suas 
condições pessoais nessa atividade laborativa. Sob o comando do Leviatã, é 
imperativo ser o espelho duro das coisas e, como um mecânico, louvar a divisão 
do trabalho e o encaixe das peças, as quais sempre encontram correspondência 
através do bom uso da técnica – e ai daquele que questionar o exercício de ligar 
um ponto ao outro, de ser instrumento por meio do qual a razão eficiente dos 
contratos sociais se manifesta. 

Nesse sentido, o papel e a posição do juiz como mero aplicador da lei 
torna-se ponto de partida para uma abordagem que tem, em vista, única e ex-
clusivamente, a seguinte questão: como os juízes devem julgar? Vendo o juiz, 
sobretudo, como um intermediário que, através de um procedimento dogmá-
tico, deve manifestar a vontade da lei, a perspectiva normativa se inicia, como 
toda religião recém-criada, no credo de que a razão pessoal deve se curvar pe-
rante a razão da lei, mesmo que a lei entre em confronto com a razão pessoal: 
que se esvazie o ego e a realidade para que a idealidade se consubstancie. Ser 
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boca da lei, na expressão de Montesquieu, nada mais significa do que julgar 
segundo a lei – e não julgar o sentido e a finalidade da lei em questão. 

A obediência irrestrita à lei, encontrada nos primórdios do positivismo exe-
gético, é celebrada, por exemplo, no clássico aforismo atribuído ao jurista sete-
centista Jean-Joseph Bugnet: “eu não conheço o direito civil, apenas ensino o 
código napoleônico”. Assim como o protestantismo, em seu turbulento início, 
se fortalece com resignação ante a ordem preestabelecida, expurgando, como os 
rebeldes liberados por Thomas Münzer, todo kynismo que se volta contra aceitar 
as coisas do jeito que elas são; de semelhante maneira, a racionalidade norma-
tiva exegética pressupõe uma fé no dogma da divisão dos poderes e do trabalho 
ascético, que aceita irrefletidamente o que deve fazer a fim de que a grande má-
quina produza a tão sonhada democrática ordem. E como em todo ascetismo, 
suscita-se a questão da forma, exercício e rito, a perspectiva normativa moder-
na, então secularizada e despida das aspirações valorativas da antiguidade, não 
se propõe ao antigo caminho da virtude e da espiritualidade, mas a esvaziar-se a 
si mesma para encontrar a si mesma na pureza de sua forma. Assim, para seguir 
a lei de forma pura, livre de toda impressão pessoal e compressão do entorno, 
torna-se imprescindível tentar encontrar a pureza da lei.

Os esforços de mentes analíticas – especialmente no século XIX e iní-
cio do século XX, consolidando-se como escola – encontram inspiração na 
pureza metódica de matriz filosófica moderna, que vem desde Descartes e 
se mostra madura com Kant. Quando Kelsen concebe uma teoria pura do 
direito, já em 1934, num ambiente pós República de Weimar, ele se situa 
num momento em que os duelos entre a esquerda florescente e o fascismo 
ascendente já se mostraram dentro de um contexto de esclarecimento das 
ideologias e do abraço a elas como forma, por vezes cínica, de luta pelo po-
der. Diante de um entorno onde já foram afluídas irrefletidamente diversas 
concepções políticas com seus populismos e incongruências, Kelsen retorna 
para a circunscrição dos limites do direito e introduz, de maneira radical, na 
perspectiva normativa, a questão do método.

Método tem sua raiz no grego, methodos: meta significa através de, por 
meio de, ao passo que hodos remete a via, caminho. Método é o caminho 
pelo qual se percorre para atingir determinado fim. O direito como um fim 
em si mesmo, cientificamente livre de Brechts, Walthers Rathenaus e Hitlers, 
eliminando do seu campo de incidência e investigação a referência à moral 
substantiva, a juízos de valor, a concepções políticas e inclinações cínico-
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-ideológicas; eis a ciência do direito que Kelsen tenta desenhar, negando a 
coexistência para se entender enquanto existência pura e simples. 

No entanto, ao encontrar a pureza da natureza do direito, Kelsen percebe 
que a verificação das condições de legalidade, validade e conformidade das 
decisões às normas circunscreve os limites tanto da atuação dos juízes quanto 
a percepção de que, inevitavelmente, há margens, dentro do próprio caminho 
metódico, para interpretar diversamente as leis: assim como em Kant, a unidade 
entre teoria e realidade, entre dever ser e ser perpassa numa atividade prática 
que se depara com múltiplos caminhos dentro dos seus próprios limites para 
assumir uma liberdade que só é possível dentro da lei, de igual maneira Kelsen 
indica que a decisão judicial tem seus limites, mas permite uma margem de dis-
cricionariedade dentro da sua moldura, moldura essa que se torna o meio pelo 
qual é indicado o caminho da decisão.

Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não significa, na 
verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a 
lei representa - não significa que ela é a norma individual, mas apenas 
que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro da 
moldura da norma geral179. 

Gradativamente, os exegetas notam que a decisão é uma porta pela qual a 
lei se abre e se individualiza diante do caso concreto, sendo a tarefa do juiz ser 
a sentinela180 que constrói e abre a porta para quem aguarda a decisão. A mol-
dura da porta pode ser “mais larga ou mais estreita”. Preferencialmente quan-
to mais estreita, mais perto está da exatidão e do acerto entre norma geral e 
norma individual; ao passo que, quando a norma jurídica não preestabelece 
seu conteúdo, prevendo apenas uma “atribuição de poder ou competência 
para a produção da norma jurídica individual” 181, dá margem a uma moldura 
larga a ser construída pelo julgador. 

179 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. Martins Fontes: São Paulo, 
1999. p. 247. 

180 “Diante da lei está postado um guarda. Até ele se chega um homem do campo que lhe pede que o 
deixe entrar na lei. Mas o sentinela lhe diz que nesse momento não é permitido entrar”. IN: KAFKA, 
F. O Processo. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 228. 

181 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. Martins Fontes: São Paulo, 
1999. p. 171.
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Embora Kelsen atente para a impossibilidade de o juiz, ao aplicar e inter-
pretar a lei, “preencher ajustadamente a moldura prefixada”, e advirta sobre 
a inexistência de um método hermenêutico dogmático capaz de fornecer “em 
todas as hipóteses, apenas uma única solução correta (ajustada)”, de modo que a 
“’justeza’ (correção) jurídico-positiva” da decisão seja exclusivamente “fundada 
na própria lei” 182, ele, ao delimitar e identificar espaço da interpretação, mesmo 
rejeitando a tese de uma só resposta correta, mesmo percebendo em sua pers-
pectiva purificadora um espaço em que necessariamente deva ser mediada a 
vontade política e o conhecimento jurídico, Kelsen evidencia o que vem a ser o 
tema principal das perspectivas normativas: a busca de um método que encon-
tre exclusivamente na norma a solução do caso concreto. Assim, uma vez posta 
a moldura e cientificamente erigido o altar, buscam-se a técnica e a oração 
capazes de desenhar corretamente e corretamente refletir o coração das leis. 

Revigora-se a fé no método, não mais de maneira ingênua, não mais reme-
tendo tão somente à aplicação literal das leis e ao preenchimento de lacunas no 
intuito de integrar o ordenamento jurídico, mas emerge uma nova fé do método 
normativo que, especialmente após Kelsen, aponta para a necessidade de um mé-
todo capaz de resolver mediante seus próprios princípios e regras, cientificamente 
validados, as questões reais que lhe batem à porta: para uma fé purificada e mais 
madura, a percepção de que a graça de estar numa posição de julgar não basta, 
mas é preciso todo um modo de proceder-se, munido de instrumentos e conceitos 
suficientemente fortes para tornar habitável a lei na subsunção ao caso concreto. 

2. O credo ortodoxo

Objeto de estudo da mais sólida, séria e segura escola de investigação da 
relação entre aplicação e interpretação das normas, a perspectiva normativa, 
enquanto modelo que analisa as decisões com base na lei, tem várias nuances, 
plurivocidade e métodos, mas sempre comungando a crença de que, de uma 
forma ou outra, as decisões dos tribunais são substancialmente influenciadas 
pelos fatos pertinentes ao caso à luz do significado literal (plain meaning) das leis 
ou da Constituição, da intenção do legislador, ou dos precedentes183. 

182 Ibidem, p. 247. 

183 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited (Cap. 
02 e 03). New York: Cambridge University Press, 2005, p. 48. Spaeth and Segal utilizam a acepção 
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Para tanto, a perspectiva normativa é alicerçada, especialmente, sob a ideia 
duplamente purificadora de que política e direito são independentes e de que 
moral e direito não se confundem, de modo que, consequentemente, os juízes 
não podem impor suas próprias opiniões ou julgar moralmente em qualquer cir-
cunstância, nem questionar o projeto político pelo qual o Estado teoricamente 
aplica à luz de sua Constituição. 

Sendo uma escola hegemônica, tradicional e com vários matizes, recor-
ta-se, ad hoc, a plural perspectiva normativa184 para o que se propõe a cha-
mar de credo ortodoxo normativo. Este, além de comungar da crença no 
método, pressupõe que

A força coletiva só deve ser usada contra o indivíduo quando alguma de-
cisão política do passado assim autorizou explicitamente, de tal modo que 
os advogados e juízes competentes estarão todos de acordo sobre qual foi a 
decisão, não importa quais sejam suas divergências em moral e política185

Dworkin, a seu modo, retrata características da perspectiva normativa or-
todoxa, quando, em sua análise, vê de perto o que ele chama de convenciona-
lismo186 estrito. Bem verdade que Dworkin adota uma perspectiva normativa 

“modelo legal” para atribuir ao que, aqui, é trabalhado como perspectiva normativa. A maior 
parte das referências à obra foi fruto de um estudo, realizado na disciplina “Fundamentos político-
filosóficos da jurisdição constitucional”, ministrada pelo professor Dr. Bernardo Gonçalves Alfredo 
Fernandes, no segundo semestre de 2015. Na ocasião, eu e Danilo Peixoto escrevemos um paper em 
que analisamos a obra em questão. 

184 Não se esconde, aqui, o problema em fazer uma crítica ou uma análise ao que se chama de modelo 
normativo ou perspectiva normativa sem fazer um reducionismo e uma construção ad hoc do que 
seria tal modelo/perspectiva. Vale-se, nesse caso, de que tal instrumento também foi utilizado na 
elaboração de “O Império do Direito” de Ronald Dworkin. Ao elaborar o direito como integridade 
enquanto, praticamente síntese, na dialética entre escola convencionalista – que se volta à obediência 
aos precedentes e ao que se entendeu como direito no passado, e escola pragmática – que dá ênfase 
a decisão como construção do direito futuro – Dworkin constrói sua escola-tese e escola-antítese 
sem apontar um determinado autor (a não ser Hart, mesmo que seja um Hart criado por ele) ou 
aprofundar em determinado método dogmático. A ideia principal, neste capítulo, é realçar uma 
perspectiva normativa que rejeita o diálogo e a simetria com outras explicações, na medida em que 
se refugia numa pureza que nega quaisquer pontos de intersecção com a ética, política e moral. 

185 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.141

186 Para Dworkin, o convencionalismo já pressupõe a assunção de que o direito é um conceito 
interpretativo, interpretação essa que deve ser feita consoante a extração técnica do sentido 
estrito das leis e dos precedentes. Embora discordando do que vem a ser o direito, os advogados 
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do direito, perspectiva mais sofisticada e que, dada as devidas proporções e 
condições de possibilidade, propõe ao menos um diálogo com a moral, sob 
o conceito de moralidade política, como foi visto no capítulo anterior. Bem 
verdade que a intenção de Dworkin parece localizar a construção do direito 
no tempo, como forma de permitir o fluxo íntegro do romance em cadeia, que 
equilibra as percepções de direito do convencionalismo e do pragmatismo187. 
Mas quando o autor de “O Império do Direito” descreve o convencionalis-
mo estrito como aquele que “restringe a lei de uma comunidade à extensão 
explícita de suas convenções jurídicas, como a legislação e o precedente” 188, 
evidencia-se o que vem a ser a principal característica do credo ortodoxo 
normativo: a salvaguarda de um espaço que tenta se manter imune, através da 
cristalização discursiva do que foi dito e do que está escrito, ante as crescentes 
transformações da natureza e da sociedade.

e juízes buscam na lei a melhor interpretação. Diferentemente do convencionalismo, são aqueles 
que compartilham a ideia de que o direito não é um conceito interpretativo, mas um fato social 
impossível de se divergir teoricamente: o direito é ou não é em sua exatidão, não admitindo uma 
interpretação do que vem a sê-lo. Dworkin chama essa posição de “aguilhão semântico”. Ora, o 
“aguilhão semântico” enquanto visão do que vem a ser o direito também poderia se inserir no que 
vem a ser descrito como perspectiva normativa ortodoxa, justamente por ver o direito como um 
fato dado e fechado a interpretações. No entanto, como todo o credo ortodoxo, mesmo negando a 
interpretação, é interpretativo ao apregoar o que se entende literalmente dos textos, adere-se, assim, 
no presente trabalho, a tese de que o direito é um conceito interpretativo, mesmo que se lhe veja 
como inviável a múltiplas interpretações. 

187 Na busca por uma concepção de interpretação jurídica, Dworkin distingue três perguntas a serem 
feitas: a) há um vínculo entre as decisões anteriores e as futuras? b) se há, qual o seu sentido? e c) qual 
seria a leitura mais apropriada da história dessa relação? A fim de responder tais questões, Dworkin 
apresenta três escolas: o convencionalismo, o pragmatismo e o direito como integridade.
   O convencionalismo responde afirmativamente à primeira questão, mas em resposta à segunda 
pergunta, sustenta que as decisões políticas anteriores são à base do sentido da vinculação do 
direito: o sentido do direito é aquilo que ele foi. Em relação à terceira pergunta, o convencionalismo 
sustenta de duas maneiras: quando houver decisões anteriores explicitas, o direito deve limitar-
se ao convencional, ao que seria previsível diante da história institucional; no entanto, quando a 
convenção se esgota em relação a determinado caso, os juízes tem poder discricionário para tomar 
suas decisões em um sentido prospectivo.
   Por sua vez, o pragmatismo responde negativamente à primeira questão: o direito não necessita 
ser coerente com as decisões políticas anteriores, o passado é aceito apenas como fonte de estratégia 
para uma decisão futura. Em sua leitura própria, o pragmatismo rejeita a existência de pretensões 
substanciais, não que a moral e a política sejam preteridas, mas instrumentalizadas para a construção 
de um futuro melhor – os direitos são tratados como meios e não são considerados tendo força e 
fundamento em si mesmo ou num sistema ético independente. 

188 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.152
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 Entende-se por ortodoxia uma estabilidade fechada em si mesma, que nega 
a mutabilidade do sentido e do texto, por meio de uma concepção estática de 
tempo, e, sobretudo, numa demarcação espacial de quais os limites e as formas 
de lidar com a realidade segundo as regras originalmente postas. Que compete 
apenas ao Legislativo e, eventualmente, ao Executivo, criar normas, na medi-
da em que detêm o espaço da representatividade do povo, que se dá por meio 
do voto; que ao Judiciário cumpre apenas aplicar as leis e não ser o lócus de 
discussões morais ou políticas – eis a pedra angular sob a qual se firma a igreja 
normativa ortodoxa. 

Genealogicamente, o credo normativo ortodoxo foi sedimentado pelas 
escolas legalistas e exegetas do século XIX, as quais preconizaram a trinda-
de dos atos de uma hermenêutica imperativista189 a saber: diante do caso, 
o juiz, em princípio, deve identificar as normas aplicáveis, havendo alguma 
obscuridade, ele deve interpretá-las e assim, aplicar ao caso concreto. Identi-
ficação, interpretação e aplicação – a crença num percurso definidor capaz 
de orientar a construção da decisão. E mesmo que a doutrina normativa do 
século XX perceba a necessidade de uma postura ativa do juiz na medida 
em que ele cria uma norma jurídica – a norma legal conformada às nor-
mas constitucionais enunciadoras dos direitos fundamentais – que vai servir 
de fundamentação para a decisão, decisão esta que nada mais é que uma 
norma individualizada; mesmo que a doutrina moderna dê um passo atrás 
diante do ordenamento jurídico e o veja de fora, sendo capaz de perceber 
as estruturas e os fundamentos que estão por trás do direito positivo, ainda 
subjaz o comando ortodoxo de identificar a norma, interpretar o fato con-
forme a norma e aplicar a norma no caso concreto. 

Consoante explica Alexandre Araújo da Costa, se para os antigos “a verda-
de era fruto da autoridade e da tradição”, não pressupondo critérios objetiva-
mente quantificáveis ou qualificáveis; para os modernos, inaugura-se uma su-
bordinação da verdade ao método, sendo por muitos vista como uma exigência 
da razão. Nesse sentido, o credo ortodoxo normativo ainda é professado, por 
exemplo, quando se vislumbra a afirmação de Alexy ao defender que, diante 
das várias justificações históricas para o princípio da proporcionalidade, a con-

189 COSTA, Alexandre Araújo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a hermenêutica 
jurídica. Brasília: UNB, 2008 (Tese de doutoramento em Direito na Universidade de Brasília), p. 182. 
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figuração que ele explanava era racionalmente necessária, justamente por tratar 
os direitos como “bens passíveis de mensuração e qualificação”190. 

Enquanto ponto de partida para compreensão da decisão, o credo normati-
vo ortodoxo, num amálgama das teorias tradicionais, entende o direito como 
um conjunto de regras que têm um sentido unívoco, exato e cientificamente 
delimitado, sentido que é percebido a partir de uma análise neutra, técnica e 
segura do sistema normativo. O que importa ao credo normativo ortodoxo é 
salvaguardar o sistema, com sua coerência, coesão e aplicação silogística das 
normas aos fatos, pouco importando se os fatos ensejariam uma reconstrução 
do credo por exigir decisões supostamente mais justas. A justiça, assim como a 
verdade – modernamente entendida como possível e dedutível dos elementos 
do sistema –, é vista como uma questão de método, como uma fidelidade ao 
procedimento contratualmente posto via pacto constitucional. 

E mesmo que a doutrina moderna, em virtude das críticas sociológicas 
evidenciadas no início do século XX – como no realismo jurídico a ser traba-
lhado, incidentalmente, no próximo capítulo –, tentasse dilatar o conceito de 
direito, incorporando a moralidade política dworkiniana, por exemplo, e o pa-
pel político dos juízes em suas decisões; mesmo que o credo ortodoxo sofresse 
com uma crítica ante a crise de legitimidade do procedimento de construção 
e aplicação das leis, o seu núcleo

permaneceu intacto, pois a solução para essa crise não foi dada por meio 
de uma ampliação dos limites do direito para além da lei, mas pela ela-
boração legislativa de novos direitos e deveres, que buscaram adaptar o 
direito às novas relações sociais191.

A ortodoxia se firmava na lei e a mudança na lei consolidava a ortodoxia. 
Ao juiz, mesmo diante dos recém-elaborados princípios, diretrizes e fundamen-
tos do ordenamento, pouco importava dar um passo a frente: buscar a finalida-
de da lei nunca foi e nunca será algo que se faça sem a mácula da mistura entre 
direito, política ou moral – advertia o tradicionalismo. E diante das heresias de 

190 MEYER, Emílio Peluso Neder. Decisão e Jurisdição Constitucional: Crítica às sentenças intermediárias, 
técnicas e efeitos do controle de constitucionalidade em perspectiva comparada. 1. Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p.252. 

191 COSTA, Alexandre Araújo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a hermenêutica 
jurídica. Brasília: UNB, 2008 (Tese de doutoramento em Direito na Universidade de Brasília),, p. 316. 
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uma primavera da busca pelo sentido, primavera ocorrida já no século XX, o 
credo ortodoxo permaneceu firme na crença de que a lei não busca para além 
das regras do procedimento, mas que a lei é objeto de identificação, interpre-
tação e aplicação ao caso concreto – tudo além disso é privilegiar o espírito à 
letra. Porém, para o correto juiz, a letra já consubstancia o espírito, não havendo 
nada além do procedimento. 

3. O ateísmo constitucional e o cinismo decisional

No conto de Dostoievski, o grande Inquisidor não liberta o Messias em sua 
segunda volta. O pão celestial não garante a ordem no mundo dos homens, 
pois a Igreja havia garantido esperança e o compartilhar de uma fé comum 
com as pessoas mais diversas. E uma segunda volta do Messias, fatalmente, 
iria redundar numa segunda torre de Babel192, desconstruindo o templo sólida 
e continuamente reconstruído em mais de mil anos. Assim como diagnostica 
Aliocha Karamazov, personagem de Dostoievski, o inquisidor não acredita em 
Deus, mesmo pertencendo à Igreja. O que ele defende é a fé no ritual e na 
norma institucional cristalizada, asseguradores da estabilidade do sistema e do 
levar as coisas como elas estão sem grandes mudanças. 

Postura semelhante acomete ao credo ortodoxo. Sob a égide de combater 
as ideologias e heresias, vendo-as como portadoras de juízos de valor, o credo 
ortodoxo não se vê a si mesmo como um modo de compreensão e de construção 
do direito. Para o credo ortodoxo, só há o seu modo certo e não se constrói o 
direito, antes, ele o é desde a fundação em seu tempo e através de pontos fixos 
postos pelo pacto constitucional. O modo certo é o que garante sua integrida-
de, o que se evidencia em seus ritos e procedimentos – e se alguém questionar 
o fundamento ortodoxo, mesmo conforme as próprias bases ortodoxas, como 
uma consequência profética necessária dos seus credos, consequência que im-
plica na reconstrução do templo, não revogando a lei, mas cumprindo-a de 
maneira cabal, esse alguém o mesmo destino terá da segunda vinda do Messias 
narrada no conto de Dostoievski. 

A posição do grande inquisidor é a do senhor que tem diante de si a mate-
rialização daquilo em que um dia acreditou – isto é, tem diante de si o próprio 

192 DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os Irmãos Karamázov. Tradução de Rachel de Queiroz. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1953. p.652. 
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Messias –, mas que rejeita a verdade da fé em detrimento de um saber prático que 
apenas pondera sobre o risco do desabamento da estabilidade: o grande Inquisi-
dor é ciente do saber melhor, da verdade diante de si, mas nega o saber melhor e 
correto para sustentar a sua posição de senhor e de mantenedor de uma ordem 
que já contradiz os alicerces sobre os quais esteve fundada. Porque eu sigo as leis, 
literalmente, cumpro os rituais e administro a autoridade a que me foi confiada é 
preciso protegê-la – pensa o inquisidor – contra a liberdade daqueles que querem 
extrair o sentido e flexibilizar o que a mão fixa, protetora e paternalista da Igreja 
conseguiu consolidar através da irredutibilidade da ordem193. 

Semelhante manifestação se verifica na concepção ortodoxa de como deci-
dir. O cinismo decisional na perspectiva normativa – quando se fala normativa, 
é preciso repetir, fala-se aqui no credo ortodoxo – traduz-se, especialmente, 
numa posição que se apega ao formalismo procedimental estrito e, tendo em 
vista a dominação194 por meio do processo, é cônscia da instrumentalidade das 
formas, ao mesmo tempo em que louva a rigidez das formas processuais para 
negar ou obstar um direito evidente. Quando a decisão utiliza a própria lei 
procedimental como justificação para a recusa ou a contenção de um direito 
evidente ou para a manutenção de uma manifesta violação de um direito, ali 
emerge uma decisão cínica com amparo na perspectiva normativa. 

Assim como o grande inquisidor, o cínico percebe que o fim e o meio são 
permutáveis195, e repousando dialética e provisoriamente nas coisas terrenas, 
transforma tanto a leitura constitucional rígida num instrumento do processo 
quanto este em um instrumento de uma leitura constitucional rígida. O fim e 
o meio colidem e coincidem e não se erige mais um ídolo para além do ritual. 
Interpretam-se restritivamente tanto os fatos quanto as normas: o cinismo tece 
um véu no santuário que impede inclusive a autoridade máxima de crer naquilo 

193 Sloterdijk comenta que o “motivo alegado por Jesus para perdoar os seus carrascos – ‘pois eles não 
sabem o que fazem’ – não é o argumento para o homem da Igreja. Esse sabe o que faz, o sabe com uma 
clareza verdadeiramente chocante, que ainda não sabemos com certeza se devemos designar como 
trágica ou cínica” (SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2012. p. 255). Ora, se o trágico, como visto em Antígona, é o embate 
entre o sentido vertical e horizontal da lei, entre o indivíduo e a instituição, o trágico no grande 
Inquisidor está em justamente se optar pela atitude que prefere a incorporação à emancipação. 

194 Sloterdijk identifica na fala do grande Inquisidor um pensar de acordo com a instituição, tendo em 
vista a premissa antropológica de que o “homem precisa de dominação”. Ibidem, p. 255. 

195 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012. p. 261
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que foi entronizado como sagrado – o grande inquisidor rejeita o novo Messias, 
aceitando-o como divindade em que não mais se acredita.

No tocante ao modo de como decidir, analisa-se três posturas cínicas do credo 
ortodoxo, três modos de fazer prevalecer o ritual ante ao sentido deste, três mo-
dos de interpretar a relação entre fato e norma e decidir cinicamente, isto é, em 
desfavor daqueles que socialmente já se encontram humilhados e ofendidos e são 
esmagados por uma interpretação que inverte o sentido humano do direito.

3.1 A primeira postura: a valoração cínica do fato

A primeira postura envolve uma estrita valoração no fato, em que o juiz nega 
o direito por não perceber, no caso concreto, nenhuma relação entre fato des-
crito e direito pleiteado. Nesse tipo de manifestação, geralmente, o juiz reputa 
como normal o que evidentemente se mostra um quadro grave, seja, por exem-
plo, comparando a Arca de Noé com o transporte do trabalhador, seja negando 
medicamentos sob o argumento de que a morte é certa para todos os mortais196. 

Aqui se trata de afirmar ou negar um fato com juízos de valor – um traba-
lhador é transportado num veículo sujo com fezes de suíno é um fato, assim 
como a este fato atribui-se não existir dano moral, já que Noé supostamente 
viveu a mesma situação; um aidético que solicita antecipação de tutela por re-
querer um medicamento é um fato, assim como a este fato atribui-se não existir 
urgência porque todos os seres inevitavelmente morrem197 –, pois neste tipo de 

196 Indefiro a antecipação de tutela. Embora os autores aleguem ser portadores de AIDS e objetivem 
medicação nova que minore as sequelas da moléstia, o pedido deve ser indeferido, pois não há 
fundamento legal que ampare a pretensão de realizar às expensas do Estado o exame de genotipagem 
e a aquisição de medicamentos que, segundo os autores, não estão sendo fornecidos pelo SUS. A 
Lei 9.313/96 assegura aos portadores de HIV e doentes de AIDS toda a medicação necessária a 
seu tratamento. Mas estabelece que os gestores do SUS deverão adquirir apenas os medicamentos 
que o Ministério da Saúde indicar para cada estado evolutivo da infecção ou da doença. Não há 
possibilidade de fornecimento de medicamentos que não tenham sido indicados pela autoridade 
federal. Por outro lado, não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Todos 
somos mortais. Mais dia, menos dia, não sabemos quando, estaremos partindo, alguns, por seu 
mérito, para ver a face de Deus. Isto não pode ser tido por dano. Daí o indeferimento da antecipação 
de tutela. Cite-se a Fazenda do Estado. Defiro gratuidade judiciária em favor dos autores. (Processo: 
SP- 968/01 – Data julgamento: 28/07/2001 – Órgão Julgador: Sétima Vara da Fazenda Pública de São 
Paulo – Juiz de Direito: Antonio Carlos Ferraz Miller).

197 Pertinente é identificar os dois tipos de argumento presentes na decisão do processo SP- 968/01, 
exposta na nota acima. O primeiro é o argumento normativo: não há que se falar em medicamentos 
fora da lista taxativa da autoridade federal, pois só há o direito aos medicamentos previstos 
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argumentação o direito negado permanece como uma esfera sólida e impene-
trável que não adentra no caso concreto. 

Na maioria dos casos, trata-se de decisões escandalosamente cínicas, as quais 
são úteis para expor de maneira radical o uso abstrato da lei como forma de im-
por o prejulgamento de quem decide na ordem concreta. Ora, a quantidade de 
decisões diárias com características semelhantes a tais casos assusta e repetitiva 
se torna a crítica, não absolutamente jurídica, mas, sobretudo, acerca da realida-
de do fato: em tais casos, o cinismo reside especialmente na interpretação dos 
fatos, interpretação essa que, geralmente, mostra-se totalmente alheia à cultura e 
a moralidade política. Nesse sentido, dificilmente tais decisões se tornam objeto 
de uma boa crítica jurídica, restringindo-se a uma crítica cultural. Tal como um 
desenho esboçado por uma criança de dois de idade não tem valor para a crítica 
de arte, do mesmo modo tais decisões absurdas e claramente perversas têm pouco 
valor para uma análise consistente através das lentes da perspectiva normativa. 
Até porque, aí, frisa-se novamente, o cinismo reside na valoração do fato, usando 
a lei apenas como instrumento claramente ideológico – aspecto este que será 
objeto do próximo capítulo. Assim, mais proveitoso é analisar como o credo or-
todoxo sutilmente impinge sua força, distribuindo de maneira desigual as armas 
processuais sob o subterfúgio da obediência irrestrita às leis. 

3.2 A segunda postura: a resposta unilateral pelo  
processo e o caso das “três mulheres, a prisão  
domiciliar e a (in)fidelidade à Súmula 691 do STF” 

Recentemente, na tradicional espetacularização dos crimes pela grande mí-
dia, numa afronta evidente e contínua ao art. 41, inciso VIII, da Lei de Execu-
ção Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), que garante ao preso proteção 
contra qualquer forma de sensacionalismo, foi questionado o reestabelecimento 
da prisão domiciliar de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio 
de Janeiro Sergio Cabral198.  Com fulcro no artigo 318 do Código de Processo 

expressamente na lei. O segundo é o argumento valorativo do fato: não cabe antecipação de tutela, 
pois todos nós vamos morrer. Ora, o argumento valorativo do fato não adentra na análise deste 
capítulo, justamente por separar absolutamente o fato do direito, 

198 CONJUR. Ministra do STJ restabelece prisão domiciliar de Adriana Ancelmo, mulher de 
Cabral.  Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mar-25/ministra-stj-restabelece-prisao-
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Penal, o qual prescreve que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade in-
completos, a ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Thereza de Assis 
Moura concedeu liminar em Habeas Corpus. 

Na ocasião, a decisão foi criticada pelos meios de comunicação, por ser uma 
faculdade e não um dever do magistrado conceder a prisão domiciliar, devendo 
a análise do caso ser feita de forma prudente e rígida e que, embora ela e o 
marido estivessem presos, por possuírem capital econômico, pouco dificultaria 
a criação dos dois filhos menores, de 11 e 14 anos 199. Aliás, o fato trouxe à baila 
o problema da prisão domiciliar às mulheres. 

A grande mídia, erroneamente, noticiou que a mesma ministra “negou um 
pedido feito no ano passado pela defesa de uma mulher – mãe de duas crianças 
– presa em flagrante com porte de drogas200”. Em que pese o erro e a má-fé do 
jornalismo sensacionalista que não checa as fontes e a todo custo quer impri-
mir sua comunicação violenta e simplificada, a decisão atribuída à ministra, 
realmente, ocorreu, no entanto, sob a responsabilidade de um novo autor: o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça Jorge Mussi.

O Habeas Corpus nº 349.131201 foi impetrado pela Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, em favor de Mara Regina da Silva contra decisão proferida 

domiciliar-adriana-ancelmo >. Acesso em: 29 mar. 2017

199 Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:  (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos;          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;            (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência;                (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - gestante;           (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;           (Incluído pela Lei nº 13.257, 
de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos.           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 
artigo.             (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

200 ESTADÃO. Ministra que concedeu prisão domiciliar a mulher de Cabral já negou benefício para mãe 
de 2 crianças. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/ministra-que-
soltou-mulher-cabral-ja-negou-prisao-domiciliar-a-mae-de-2-criancas/?success=true> Acesso em 5 
de abr. 2017.

201 HABEAS CORPUS nº 349131/SP, do qual foi Relator o Senhor Ministro JORGE MUSSI e no 
qual figuram, como IMPETRANTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 



104

Rafael Abras

por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve 
a prisão cautelar da paciente. Ela, segundo o impetrante, foi presa em flagrante 
por ter sido surpreendida na posse de 231,06 gramas de maconha. Tendo em 
vista encontrar-se em estágio avançado de gravidez - no 8º (oitavo) mês -, a im-
petrante solicitou a conversão da prisão preventiva por domiciliar, alegando ser 
imprescindível a presença materna junto ao recém-nascido durante o período 
de lactação, conforme já se extrai do art. 318 do CPP. 

No entanto, o argumento jurídico da decisão do ministro – argumento este 
que já fora superado em diversos casos202 – tinha cunho essencialmente proces-
sual, com base na súmula 691 do STF que assim enuncia: “não se admite habeas 
corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância 
de origem, sob pena de indevida supressão de instância”. Argumenta ainda a 
decisão, de maneira genérica, que prisão preventiva foi “decretada visando as-
segurar à garantia da ordem pública, merecendo destaque a grande quantidade 
de droga apreendida em poder da paciente”. Ora, a paciente, hipossuficiente, 
tentava ingressar na Penitenciária de Junqueirópolis/SP na posse indevida de 
231,06 g (duzentos e trinta e um gramas e seis centigramas) de maconha. Nesse 
sentido, cínico se mostra o argumento de que portar menos de 300g de ma-
conha para entregar para o companheiro preso na penitenciária é um risco 
grave à ordem pública. Ignorar as relações nas cadeias públicas é fechar os olhos 
para uma realidade além do texto, realidade em que, em muitos casos, as com-
panheiras e mães dos presos sofrem coação dos companheiros e filhos para 
conseguir drogas ou estes solicitam às companheiras e mães que tragam drogas 

advogados(as) BRUNO SHIMIZU (SP281123) e, como IMPETRADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO e, como PACIENTE, MARA REGINA DA SILVA. 

202 Cita-se, por exemplo, o HABEAS CORPUS nº 351494/SP, do qual foi Relator o Senhor Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ e no qual figuram, como IMPETRANTE, DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, advogados THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS 
(SP314233) e, como IMPETRADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e, 
como PACIENTE, STEFANY DOURADO DE OLIVEIRA. A paciente, grávida e mãe de um filho 
de dois anos de idade, teria sido surpreendida ao tentar ingressar com uma porção de cocaína e duas 
porções de maconha em estabelecimento prisional para entregar a seu companheiro preso. A decisão 
do Ministro Rogério Schietti Cruz, de 10 de março de 2016 – 24 (vinte e quatro) dias depois da 
decisão do Ministro Jorge Mussi no Habeas Corpus nº 349.131 –, considerou superada a súmula 691 
do STF, argumentando que “em nosso ordenamento jurídico, da doutrina da proteção integral e do 
princípio da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no ECA e, ainda, na 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90”.
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para fazer cessar as ameaças de represálias por dívidas contraídas na prisão203. 
Mais cínica ainda se mostra a decisão, quando confrontada com a concessão 
da prisão domiciliar a Adriana Ancelmo, acusada de integrar um grupo que 
desviou ao menos R$ 224 milhões em obras com diversas empreiteiras em tro-
ca de aditivos em contratos públicos e incentivos fiscais. Evidencia-se, nesta 
comparação, a maneira distinta pela qual são tratadas as pessoas em situações 
econômico-sociais diametralmente opostas. 

De todo modo, a decisão do ministro do STJ, Jorge Mussi, foi obstaculariza-
da. A medida cautelar no Habeas Corpus nº 133.177, cujo relator foi o ministro 
do STF, Gilmar Mendes, determinou a imediata substituição da segregação pre-
ventiva da paciente por prisão domiciliar, até o julgamento do mérito do habeas 
corpus. O argumento utilizado foi material: 

a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à ma-
ternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, 
porquanto prioriza-se o bem-estar do menor, como também do nascituro, 
principalmente em razão dos cuidados necessários em seu nascimento e 
futura fase de amamentação, crucial para seu desenvolvimento204

Ora, a segunda postura cínica do credo ortodoxo tende a não avaliar o mé-
rito do caso em detrimento de um argumento principal processual – pouca 
importa o fato, se o modo pelo qual ele se processa é eivado de supostos vícios; 
pouco importa se a paciente do habeas corpus está grávida, o que importa é que 
o writ não suprimiu uma instância; pouco importa se um ser humano está em 
grave estado necessitando de medicamento que não está na lista da autoridade 
federal, o que importa é seguir as hipóteses taxativas da lei. Nesse aspecto, a ri-
gidez do ritual está na omissão em valorar o fato, pois se segue à risca o processo, 
mesmo se o conteúdo da decisão for contrário aos valores e princípios constitu-
cionais. O que há é uma resposta unilateral pelo processo: supostamente, há um 
diálogo entre norma e o fato (não se nega a relação como na primeira postura), 
mas a norma se impõe unilateralmente ignorando o fato sob a alegação de que 
não se seguiu o correto procedimento. 

203 Cf. ISHIY, KARLA TAYUMI. A Desconstrução da Criminalidade Feminina. São Paulo: USP, 2014 – 
(Dissertação de mestrado). p. 144

204 HC 133177 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 07/03/2016, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2016 PUBLIC 11/03/2016. 
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3.3 A terceira postura: o falso diálogo e o cinismo na 
produção de prova testemunhal na justiça do trabalho

A terceira postura cínica do credo ortodoxo, bem mais complexa e de 
difícil descrição, traduz-se numa espécie de valoração da norma como autos-
suficiente para o caso concreto, sem observar as peculiaridades do próprio 
caso. Nessa postura, o fato não é nem visto de perto, mas é valorado como se 
tivesse uma norma conclusiva para a situação, num desejo compulsivo de fa-
zer o sistema cessar, o quanto antes, o direito, sem, contudo, dar relevância os 
fatos da situação. O credo ortodoxo dá uma resposta precipitada205 e engloba 
dois fatos distintos, que demandam entendimentos diversos, sob o manto de 
um só dispositivo normativo. 

Um exemplo dessa postura se dá nas inúmeras decisões que indeferem pro-
dução de prova testemunhal na justiça do trabalho, decisões que, geralmente e 
quando se tem a sorte, serão anuladas em grau recursal. Na esfera trabalhista, é 
na audiência, após a oitiva das partes, quando deve se requerer a prova testemu-
nhal. A doutrina aduz que o magistrado pode indeferir justificadamente apenas 
quando existir provas suficientes nos autos, ou quando não houver controvérsia 
a ser provada ou quando já existir confissão da parte206. De todo modo, a dou-
trina, sempre diligente aos princípios constitucionais de ampla defesa e contra-
ditório, atenta para não permitir que o indeferimento da prova testemunhal não 
implique no cerceamento de defesa. No entanto, em vários casos não é o que se 
vê. Nesse sentido, como exemplo, destacam-se as seguintes ementas:

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. No caso, o reclamante, embora tenha reconhecido a regu-
laridade dos registros constantes dos cartões de ponto, afirmou que esses 
documentos não registravam o tempo despendido antes do início da jor-
nada de trabalho para se vestir e afiar as facas. Por isso, pretendeu ouvir o 
preposto do reclamado, a fim de produzir prova quanto à questão. Porém, 

205 Não se trata dos vícios de decisão em relação ao pedido, que tradicionalmente distingue três modos: 
se o magistrado vai além dos pedidos (exagera), a sua decisão é ultra petita, se fica fora deles (inventa), 
é extra petita, se fica aquém (esquece), é citra petita. Antes, porém, o magistrado decide de acordo com 
o pedido, contudo, analisa parte dos fatos alegando tê-los analisado cabalmente. 

206 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho de acordo com o Novo CPC. 10. ed.-São 
Paulo: LTr, 2016. p. 758. 
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o Magistrado indeferiu o pedido. O reclamante interpôs recurso ordinário, 
suscitando a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, 
a qual foi rejeitada pelo Regional, por considerar que o indeferimento da 
oitiva do preposto do reclamado não configura cerceamento de defesa, 
uma vez que o autor já teria confessado que os horários de trabalho regis-
trados nos cartões de ponto eram os efetivamente trabalhados, em que 
pese tenha excepcionado, expressamente, o tempo gasto antes e após 
a jornada de trabalho. No mérito, manteve o indeferimento da pretensão 
do reclamante quanto ao pagamento de horas extraordinárias correspon-
dentes, concluindo que, quanto a esse pleito, o reclamante não se desin-
cumbiu do seu ônus da prova. Quando se impede a produção de prova 
testemunhal ao mesmo tempo em que se afirma que o reclamante não 
se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, resta confi-
gurado o cerceamento do direito de defesa. Registra-se que, nos termos 
do artigo 343 do CPC, é direito da parte requerer o depoimento pessoal da 
outra, a fim de interrogá-la. Na hipótese dos autos, não foi oportunizado 
ao obreiro a produção de prova testemunhal quanto ao pleito de horas 
extras relativo ao trabalho realizado antes do início da jornada registrada 
nos cartões de ponto, sendo-lhe posteriormente indeferida a pretensão, 
ao fundamento de que o reclamante não se desincumbiu do ônus da pro-
va. Inegável, pois, o cerceamento do direito de defesa, em ofensa ao art. 
5º, inciso LV, da CF/88. Recurso de revista conhecido e provido. ( RR - 
97100-07.2005.5.23.0036 , Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 
Data de Julgamento: 15/12/2010, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
04/02/2011) [grifo nosso]

NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IN-
DEFERIMENTO DE PERGUNTAS À TESTEMUNHA INDISPEN-
SÁVEIS À IMPUGNAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL APRE-
SENTADA SOBRE A JORNADA DE TRABALHO. 
No caso, o autor buscava, por meio da produção de prova testemunhal, 
a demonstração de suas alegações, firmadas desde a petição inicial, de 
que, após o registro do cartão de ponto, continuava prestando os 
serviços de entrega de mercadorias, para dar cumprimento à meta fi-
xada pelo empregador. O Tribunal a quo, todavia, concluiu que o autor 
impugnou apenas os termos da defesa, sem insurgência específica contra 
os cartões de ponto, motivo pelo qual seria impertinente a prova teste-
munhal sobre a jornada de trabalho. Ressalta-se que, ao contrário do 
entendimento do Regional, desde a petição inicial houve impugnação 
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específica do autor sobre os documentos anexados à defesa, houve, sim, 
a validade dos cartões de ponto, na medida em que alegou a continuida-
de da prestação de serviços após a marcação do ponto, o que pretendia 
comprovar justamente com base na prova oral indeferida. Com efeito, 
tendo em vista que, no caso dos autos, foram indeferidas perguntas à 
testemunha que tinha justamente a finalidade de comprovar a jorna-
da de trabalho efetivamente cumprida e que os cartões de ponto não 
refletiam os horários trabalhados, verifica-se restrição ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa pelo autor, em afronta ao artigo 5º, in-
ciso LV, da Constituição da República. Recurso de revista conhecido e 
provido. (RR - 2252-36.2011.5.12.0032. Relator Ministro: José Roberto 
Freire Pimenta, Data de Julgamento: 22/03/2017, 2ª Turma, Data de Pu-
blicação: DEJT 24/03/2017) [grifo nosso]

O raciocínio dos magistrados, em tais casos, envolve uma valoração parcial 
do fato: a) os cartões de ponto registraram as horas trabalhadas; b) o reclaman-
te admite as horas registradas no cartão de ponto como trabalhadas, c) o magis-
trado decide, com base no art. 374, inciso III do NCPC, que as horas trabalha-
das já não mais dependem de prova, uma vez que foram admitidas no processo 
como incontroversas através dos cartões de ponto. No entanto, em relação às 
horas trabalhadas além do cartão de ponto, nega-se o direito de averiguá-las 
por, supostamente, não existir controvérsia a ser provada, pois todas as horas 
trabalhadas estariam, supostamente, nos cartões de ponto, cartões estes que 
registraram incontroversas horas trabalhadas. 

Aqui, cala-se processualmente a parte, estendendo a alegação que ela tem 
sobre um fato para outro fato distinto. Ambas concordam sobre o fato e o di-
reito em x, mas a parte quer também o direito em y, porém a decisão ignora y, 
sob a justificativa que o efeito processual decorrente da aceitação de x impediria 
avaliar e decidir sobre y. Norma e fato dialogam entre si, mas a norma se esten-
de fictamente sobre fatos dos quais não abarca. Se na primeira postura, vê-se o 
fato, mas a resposta em relação ao direito é restritiva, denegando-o; na terceira 
postura, estende-se a resposta do direito em relação ao fato x para o fato y, sem, 
contudo, observar suas distinções. 

O que se nota é uma precipitação do magistrado em resolver a demanda o 
quanto antes por uma via processual que silencia o reclamante e se ampara na 
rigidez ritualística. Ante ao novo, a terceira postura cínica ortodoxa responde, 
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sem busca entender o que escapa ao caso comum, através de uma única respos-
ta para fatos que demandam respostas distintas. 

4. Farisaísmo institucional

O credo ortodoxo normativo carrega consigo o sofisma liberal de que é pos-
sível permanecer-se neutro, desempenhando sua função maquinalmente dentro 
do Leviatã, deixando aos próprios indivíduos o saber do que é melhor para suas 
vidas, desde que sigam as leis institucionalmente postas e mantenham formal-
mente o pacto constitucional. Que o Estado fique absolutamente indiferente 
em relação à esfera privada207 e não interfira na liberdade dos indivíduos para 
escolher suas metas próprias, eis o pressuposto que separa e santifica os levitas 
da lei, os baluartes do credo ortodoxo responsáveis por evitar sempre o juízo de 
valor e manter higiênico e imparcial o procedimento nas decisões.

Ao perceber as esferas de poder como separadas a priori, cada qual purifica-
da em si mesma e desempenhando sua função alheia a coexistência entre elas 
mesmas, o credo ortodoxo normativo fecha os olhos para a possibilidade de es-
tabelecer vínculos e perceber o todo numa tensão entre múltiplos espaços, cujas 
“células não podem estar nem realmente unidas nem realmente separadas” 208. 
Nesse sentido, o credo ortodoxo remete a ingênua negação do político e da 
moral em seu âmbito de atuação, esquecendo, contudo, que a própria negação 
é uma postura inevitavelmente política e moral. Assim, apregoado pelo credo 
ortodoxo, o mito da pureza na forma de se decidir, vendo-o de perto, reveste-se 
do paradoxo de inevitalmente agir consoante às premissas que ele teoricamente 
nega: pois, ele diz, conforme a lei decidimos e, pela lei, erigimos, através das 
pedras, o nosso próprio e único templo, a nossa própria e única possível religião. 

Aliás, se religião (que vem de religare) remete a uma espécie de santidade 
que está, concomitantemente fora e dentro do mundo, a serviço de um mundo 
superior, ligando o que está na terra ao céu e dando um sentido superior ao 

207 Mouffe cita a irônica observação de Charles Larmore, o qual diz que, “se os liberais fossem 
completamente fiéis ao espírito do liberalismo, também deveriam inventar uma justificação neutra 
da neutralidade política” IN: MOUFFE, Chantal. El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, 
pluralismo, democracia radical. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Paidós: Barcelona, 1999. p. 
117 (tradução nossa). 

208 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 
49 [ tradução nossa ].
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mundo inferior; de maneira diferente aparece o cinismo no credo ortodoxo nor-
mativo, que nada mais expressa um estar dentro do mundo, negando o mundo 
superior, a serviço da própria instituição. 

O grande inquisidor de Dostoievski compreende essa posição e, mesmo as-
sim, diante do Messias, sugere, cinicamente, um suposto sacrifício que sistema 
institucional tem com a verdade, proferindo as seguintes palavras:

Mas diremos que é a Ti que obedecemos e que é em Teu nome que 
reinamos. E novamente, lhes teremos mentido, pois não permitire-
mos mais que venhas a nós. Nessa mentira estará nosso tormento, 
pois precisaremos mentir209.

O fim se permuta com o meio. A instituição, cujo objeto era ser um meio 
para se aplicar a lei, torna-se um fim em si mesma. E ao se tornar fim – que não 
é mais aplicar a lei por si só ou perceber a lei com o sentido que tem no mundo 
superior –, seu modus operandi passa a ser aplicar a lei que está no mundo para 
manter a coerência e coesão com a interpretação da própria instituição.

Na própria tese – que purifica o credo ortodoxo – subjaz a antítese – que 
abre o credo ortodoxo para o mundo e vê a instituição como inevitalmente po-
lítica e sujeita a tensões que remetem para além da letra da lei. Não em vão que, 
no século XX, após a hermenêutica imperativista, é fortalecida a Escola Livre 
do Direito e a percepção política do direito pelos olhos do realismo jurídico – o 
segundo prato equidistante do eixo central para compor a balança da percepção 
de como são construídas as decisões, na medida em que posições diametral-
mente opostas compartilham o mesmo eixo de percepção da realidade. 

Portanto, ao defender, positivamente, a pureza da própria instituição através 
do falso véu do apolítico, o credo normativo faz, negativamente, sua própria 
opção política, opção essa que, gradualmente, faz nascer a consciência de que a 
omissão e negação é um modo de se afirmar no mundo. Aos poucos, o sentido 
vai se desprendendo do significante e os deuses aos quais se curvam os ortodo-
xos já não mais duram na dureza de ser o espelho firme da literalidade da lei: 
quando se aproxima do espelho, o observador começa a perceber o seu próprio 
contorno e o seu papel dentro de um entorno. O credo ortodoxo passa a ser 

209 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012. p. 256
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visto com desconfiança. Nesse aspecto, em passagem memorável de “Contra o 
Método”, Paul Fayerbend escreve: 

Assim como um animal bem adestrado obedecerá ao dono, por maior 
que seja a perplexidade em que se encontre e por maior que seja a ne-
cessidade de adotar novos padrões de comportamento; assim também o 
racionalista convicto se curvará à imagem mental de seu mestre, man-
ter-se-á fiel aos padrões de argumentação que lhe foram transmitidos 
e aceitará esses padrões por maior que seja a perplexidade em que se 
encontre mostrando-se incapaz e compreender que a ‘voz da razão’ a que 
dá ouvidos é apenas o efeito causal tardio do treinamento que recebeu. 
Não está em condições e descobrir que o apelo à razão, diante do qual 
tão prontamente sucumbe, nada mais é que manobra política210.

210 FEYERABEND, Paul K. Contra o Método. Tradução de Octanny S. da Mata e Leonidas Hegenberg. 
Rio de. Janeiro: Francisco Alves, 1977, p.31-32
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Capítulo 4: O Credo Político

1. A falsa apostasia

“Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões e pudessem com as mãos 
desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, 
os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e os corpos 
fariam tais quais eles próprios têm.”
(Xenófanes) 

Diz-se apostasia a renúncia da fé. O grande inquisidor de Dostoievski, em 
certa medida, é um apóstata que preferiu o que lhe pareceu ser melhor para a 
instituição ao que seria condizente com o sentido de sua religião. Para preservar 
o significante, o sacrifício do significado – ou seria perceber o significado como 
desconectado do significante para lhe dar a liberdade de ser conjugado com 
quaisquer outros significantes, na livre disposição das colagens e desenhos pró-
prios? Caem-se os deuses para preservar os templos, ao mesmo tempo em que é 
visto o divino como desprendido da tradicional forma dos deuses. 

Uma vez erguido o templo do credo ortodoxo, que se firma numa suposta 
obediência irrestrita à literalidade das leis e na negação de uma posição polí-
tica – sugerindo uma separação entre César e Deus –, aos poucos ele se revela 
inevitavelmente instrumento de uma percepção que se manifesta politicamente 
no mundo e que se põe como anterior ao próprio Deus, sendo capaz de definir 
e delimitar a competência do que seria do domínio de César e do que seria do 
domínio de Deus. Ao se omitir e negar a possibilidade de afirmação política, 
o credo ortodoxo paradoxalmente se vê como sustentado politicamente para 
poder admitir essa possibilidade. 

Agora, em um segundo despertar da fé, em que a identidade já não mais 
basta, já não mais basta delimitar o eu, nem negar o eu como sendo instrumento 
de uma lei literal que se reveste de uma legitimidade divina, como na Antígona 
de Sófocles, ou que se reveste de uma legitimidade racional-deliberativa, como 
quer o Esclarecimento. A ideia de que há algo previamente posto que demarque 
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os limites de agir é posta em xeque quando se percebe o polo complementar e 
oposto dessa visão de mundo: que, da mesma forma que se ergue um ídolo para 
verticalmente estabilizar e direcionar a fé, concomitantemente, horizontalmen-
te, os homens veem-se valorados por este ídolo. Ludwig Feuerbach, inspirado 
por Hegel e Xenófanes, irá dizer que

Como o homem pensar, como for intencionado, assim é o seu Deus: 
quanto valor tem o homem, tanto valor e não mais tem o seu Deus. A 
consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. Pelo 
Deus conheces o homem e vice-versa pelo homem conheces seu Deus211. 

O grande Inquisidor de Dostoievski, mais de mil anos depois da morte do 
Messias, não só reconhece o conteúdo do aforismo de Xenófanes, como percebe 
que a Igreja até então vivificada sobre a morte do Messias já não mais refletia 
seus caracteres originários, antes, porém, tinha outra face, uma face que pre-
cisava agredir a outra face para consolidar sua doutrina. Do mesmo modo que 
foi fortalecida a fé na instituição, redesenhou-se um novo Deus, um Deus que 
não era o mesmo das Escrituras. O grande Inquisidor de Dostoievski está num 
mundo pós-histórico, onde se colam fragmentos dos tempos e não se aceita a 
força inevitável dos acontecimentos e profecias apregoadas. Consciente histori-
camente, consciente esteticamente de que as decisões que se toma fazem parte 
de um romance, a postura do inquisidor é contrária ao credo ortodoxo, o qual 
se vê sendo instrumento da escritura e de um autor originário que torna os 
juízes personagens pelos quais a lei se revela imparcialmente. Não mais sendo 
mero personagem do romance histórico, o inquisidor remete a pureza do intento 
de ser um autor incondicionado, não vinculado a quaisquer enredos ou condi-
ções internas: a lei é aquilo que se quer que ela seja, assim como o Deus passa a 
ser exclusivamente o que o sacerdote reconheça como Deus nele mesmo. 

Se o Esclarecimento é o contínuo tornar explícito o implícito, agora os deuses 
estão desvelados e nus; e o que era o espelho duro que fixava as coisas dentro dele 
mesmo, agora passa a ser visto como forma de contornar o reflexo de quem se vê. 

Eis o credo político, que para uns já pode ser professado comunitariamente: 
não há nada acima do céu nem embaixo da terra – nem mesmo a razão inter-
na que envolve o céu estrelado da lei moral kantiana – que possa ser seguido 

211 FEUERBACH, Ludwig. A Essência do Cristianismo. Tradução de José da Silva Brandão. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2007, p. 70. 
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literalmente e imune aprioristicamente do mundo, pois quem coloca o lugar de 
César e o lugar de Deus é o próprio homem com seus interesses e finalidades 
convenientes, quem decide o que incide ou não incide na lei é quem tem a 
competência para decidir, livre do peso de pagar tributos aos velhos deuses, 
liberado para agir consoante a sua própria convicção. Assim, embora de posi-
ções diametralmente opostas, tanto o credo ortodoxo quanto o credo político 
compartilham de um mesmo eixo de ver as coisas purificadas de quaisquer tipos 
de mediação: aqueles que consideram a decisão como aplicação completamente 
imparcial da lei e aqueles que defendem a decisão como ato puramente volitivo 
do julgador, de um lado a crença em ser o espelho duro das coisas, de outro o 
reflexo puro de quem decide – perspectivas que, em seus antagonismos, se com-
pletam dialeticamente: uma dobra os joelhos para sua própria criatura, outra vê 
a divindade exclusivamente no julgador. 

Dworkin, a seu modo, retrata características do credo político212, quando, 
em sua análise, vê de perto o que ele chama de escola pragmática. O pragma-
tismo se situa em um segundo momento, quando já não mais se curva perante a 
literalidade do signo da lei e ceticamente é concebido o direito, porque se rejeita 
“a existência de pretensões juridicamente tuteladas, não estratégicas” 213. O di-
reito, esclarecidamente, é visto como um instrumento pelo qual se atinge algo, 
em que não se “rejeita a moral, nem mesmo as pretensões morais e políticas” 214. 

Nem a letra da lei, tampouco as decisões anteriores oferecem, por si sós, 
quaisquer necessidade de serem referenciadas nas novas decisões215. Na medida 
em que estão liberados “da mão morta do passado e do fetiche da coerência pela 

212 É preciso reforçar que não se trata de estabelecer uma correspondência entre as escolas que Dworkin 
denomina convencionalismo e pragmatismo com o credo ortodoxo e o credo político, respectivamente. 
Até porque Dworkin se situa numa perspectiva normativa, a qual, embora tente mediar moralidade 
política, constitucionalismo e legalidade, ainda remete a uma resposta correta encontrada no seio de 
um ordenamento jurídico que guarda sua própria autonomia. Quando Dworkin fala no pragmatismo 
percebe-o dentro de uma concepção interpretativa do direito e não uma teoria sobre o que seria o 
direito – como na escola do realismo jurídico do século XX. Todavia, as características do pragmatismo, 
especialmente no que diz respeito a não vinculação da jurisprudência e do estímulo a decidir conforme 
o ponto de vista de cada juiz, aproximam o pragmatismo do credo político. 

213 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014, p.195. 

214 Ibidem. 

215 “O pragmatismo, ao contrário, nega que as pessoas tenham quaisquer direitos; adota o ponto de 
vista de que elas nunca terão direito àquilo que seria pior para a comunidade apenas porque alguma 
legislação assim o estabeleceu, ou porque uma longa fileira de juízes decidiu que outras pessoas 
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coerência216”, os juízes vêm o ordenamento jurídico como uma estratégia para 
buscar o interesse geral: os direitos são apenas “instrumentos que construímos 
para esse fim, e não possuem força ou fundamento independentes217”. 

 Nesse sentido, o credo político218 pressupõe a iconoclastia do credo ortodo-
xo normativo, tanto internamente, quanto externamente, para poder substituir o 
objeto de seu altar: a literalidade da lei pela ideologia do julgador na busca pela 
finalidade da lei. A fé no signo é transportada para a fé no significado, signi-
ficado esse que agora se manifesta apesar da lei e da jurisprudência. O que era 
um deus externo e com a forma fixa acaba por se metamorfosear em um deus 
interno, íntimo, cuja forma se conforma com aquilo que o novo crente quer ver 
– o grande inquisidor de Dostoievski, talvez, não tenha perdido a fé, mas sim 
modificado o objeto de seu culto, pois aquele que diz que não há deuses dificil-
mente não coloca um novo ídolo em seu lugar. 

2. A contradição externa: da insuficiente distinção  
entre argumento de princípio e argumento de política

Hoje, as mais sofisticadas teorias normativas procuram a justificação e racio-
nalização do processo de decisão dos juízes, especialmente em relação às quere-
las que exponham conflitos valorativos. Como os julgamentos de valor devem 
ser determinados, até que ponto eles são necessários e quais métodos poderiam 
ser utilizados tanto para definir os limites quanto para procedimentalmente 

tinham tal direito” (IN: DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz 
Camargo. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.186).

216 Ibidem, p. 185. 

217 Ibidem, p. 195. Ironicamente, Dworkin chama a seção, na qual tal citação foi retirada, de “O direito 
sem direitos”. 

218 O que significaria o político? Otto von Bismarck dizia “política é a arte do possível”. E no estudo 
do comportamento judicial, o termo “política” adquire muitos possíveis significados. Posner destaca 
que “política” pode se referir a julgamentos que refletem a lealdade a determinado partido político 
ou a convicção a determinada ideologia; pode ainda descrever decisões técnicas que buscam o meio 
mais eficiente para o fim acordado e que tem impacto perante a política pública; também pode ser 
considerado “político” o juiz que decida com base em interesses próprios, como a prática de venda 
de sentenças, que produz resultados tanto institucionalmente na jurisprudência quanto na arena 
pública. (IN: POSNER, R. How judges think. Cambrige: Harvard University Press, 2008. p. 10) 
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aplicá-los: questões centrais que tentam ser respondidas nas obras de Alexy219 e 
Dworkin, por exemplo. Dessa maneira, o primeiro problema das teorias norma-
tivas, a questão preliminar sobre como os juízes devem julgar, torna-se onde a 
decisão judicial deve se situar: qual o limite das decisões judiciais?

Para estabelecer essa limitação, Dworkin serve da distinção entre argumen-
tos de princípio e argumentos de política. Ele afirma:

Os argumentos de política tentam demonstrar que a comunidade estaria 
melhor, como um todo, se um programa particular fosse seguido. São, 
nesse sentido especial, argumentos baseados no objetivo. Os argumentos 
de princípio afirmam, pelo contrário, que programas particulares devem 
ser levados a cabo ou abandonados por causa de seu impacto sobre pes-
soas específicas, mesmo que a comunidade como todo fique consequen-
temente pior. Os argumentos de princípio são baseados em direitos220.

Argumentos de política expressam preferências, situadas as circunstâncias e 
justificada pela opinião pública ou pela opinião especializada. Diferentemente, 
os argumentos de princípio refletem a condição de possibilidade para que o 
projeto político escolhido pela comunidade seja alcançado, na medida em que 
trata cada um de seus membros com igual consideração e respeito. Enquanto o 
objetivo político é meta externa posta pela comunidade, princípios são condi-
ções internas impostas para a estabilidade da comunidade.

Quando o argumento versar sobre políticas públicas, sobre qual seria a me-
lhor estratégia para satisfazer o interesse coletivo através de metas, por exemplo, 
a erradicação da fome ou a alfabetização da população, estar-se-ia diante de 
argumentos de política. Por outro lado, quando a questão envolver a proteção 
a direitos fundamentais do indivíduo, como, por exemplo, o acesso de afro-
descendentes ao ensino universitário221, argumentos de princípio deveriam ser 
aplicados. De um lado o argumento de política justifica que o direito deve ser 
atribuído ou suprimido de alguém, porque se trata de um objetivo da comunida-

219 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação 
jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 12

220 DWORKIN, Ronaldo. Uma questão de principio. Tradução de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. IX. 

221 Como por exemplo versou o caso norte-americano Brown v. Board of Education of Topeka, 347  U.S. 
483, em 1954.
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de; de outro lado, o argumento de princípio defende que objetivos são mutáveis, 
de forma que alguém tem um direito não porque a comunidade escolheu, mas 
porque é uma questão intrínseca de moralidade política. 

Nesse sentido, o argumento de política seria utilizado para determinar quais 
são os direitos em questão criados pelo Legislativo e qual âmbito de incidência 
seria relativo ao caso. Mas, para a interpretação dos precedentes e a construção 
da decisão, o juiz deveria se servir apenas de argumentos de princípio, os quais 
podem até ser opostos contra os argumentos de política, já que se trata de ques-
tões de moralidade e não de objetivo social. 

Assim, a decisão jurídica correta seria capaz de distinguir entre a preferência 
pessoal do juiz, a preferência geral da política e a preferência da moralidade políti-
ca, a qual não necessariamente seja o que a comunidade aspira, mas aparece como 
um conjunto de princípios que possibilitam o tratamento com igual consideração 
e respeito entre seus membros, a unidade do sistema e a perseguição de objetivos 
políticos pela comunidade. Para Dworkin, a decisão judicial é uma decisão de 
princípio, que deve ter em vista a integridade e construção da moralidade política.  

Um exemplo de decisão coerente com a moralidade política é o caso norte-
-americano Brown v. Board of Education of Topeka (347 U.S. 483) de 1954, em 
que a Corte Suprema dos Estados Unidos declarou inconstitucional a separação 
entre estudantes negros e brancos nas escolas públicas. Ao ter a matrícula da 
filha negada em uma escola pública exclusiva de brancos, o pai da menina negra 
Linda Brown pleiteou judicialmente. A escola se baseava juridicamente no caso 
Plessy v. Ferguson, de 1892, no qual a Suprema Corte Americana negou o di-
reito de um negro que reivindicava ter assento no mesmo vagão de trem que os 
brancos. Tal episódio ficou conhecido por uma frase da sentença que dizia “se-
parados, mas iguais” – brancos e negros eram formalmente considerados iguais, 
mas deveriam, na prática, permanecer separados. 

À época, existiam, portanto, políticas que fomentavam a separação – mui-
tos juízes e grande parte da população endossavam tal apartheid –, mas que 
feriam o princípio da igualdade entre as pessoas, disposta na emenda XIV da 
Constituição norte-americana. Entre o princípio da norma, a prática política 
e a opinião da maioria, a Suprema Corte norte-americana baseou sua decisão 
em um argumento de princípio e decidiu que a segregação racial que ocorria 
nas escolas públicas era inconstitucional, na medida em que desconsiderava o 
preceito fundamental da igualdade, devendo ser entendida no caso, como igual 
consideração e respeito.
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Mais que compromissos éticos entre maiorias e minorias, mais que um acor-
do firmado que estabelece a inviolabilidade da dignidade e da igualdade, inde-
pendentemente dos objetivos políticos elaborados com o aval da opinião pública 
e de representantes eleitos, julgar por princípios, segundo Dworkin, torna-se a 
única atitude capaz possibilitar e sustentar a arena democrática e a participação 
de todos na construção comunitária. 

Entretanto, se, conforme Dworkin, os direitos são caracterizados como trun-
fos sobre justificações que limitam um direito indisponível individual, ou seja, 
se a comunidade não pode restringir ou lesar determinado direito com base em 
um argumento de política, com base na defesa de que essa restrição ou lesão 
seria para o bem da comunidade, não é qualquer direito caracterizado como 
direito-trunfo. O direito-trunfo é aquele partilhado por uma comunidade de 
princípios, em que os membros são tratados com igual consideração e respeito e 
que buscam, cada qual no âmbito individual, um sentido para boa vida. Assim, 
para Dworkin, o direito-trunfo é o que permite ao cidadão construir sua própria 
concepção de sentido, sem ser determinado pelo Estado.

Todavia, polêmico se mostra o limite entre os argumentos de política e ar-
gumentos de princípio, especialmente quando se confronta a interligação entre 
o que almeja coletivamente a sociedade e a construção individual de sentido. 

Que o direito tem caráter interpretativo, que uma concepção 222de interpre-
tação jurídica deve ser buscada, destacando, sobretudo, um sentido para o con-
ceito de justiça; que além do mero plano teórico, em busca de um direito puro, 
ou além do mero plano prático, em busca da subordinação do direito enquanto 
instrumento para um plano político, Dworkin indica a necessidade de se buscar 
uma concepção de justiça autônoma, que não se isente tanto da responsabilida-
de institucional, quanto da responsabilidade de se construir uma comunidade 
moralmente qualificada.

222 Em Levando os Direitos a Sério, Dworkin salienta uma diferença entre conceito e concepção, de modo 
que diferença entre cada termo não é apenas no “grau de detalhe das instruções fornecidas”, mas ao 
tipo. Quando se fala em conceito, recorre-se apenas ao significado sem nenhuma atribuição especial 
a um ponto de vista. Quando se diz “concepção”, é definido “um sentido para o conceito de justiça, e 
por isso meu ponto de vista está no cerne do problema”. Uma questão de posicionamento e princípios, 
portanto, é o que distingue conceito e concepção: para Dworkin, é necessário que se demonstre 
a superioridade de uma concepção de direito diante das escolas de concepção rivais, salientado 
o quanto a concepção defendida se aproxima do conceito de justiça. (IN: DWORKIN, Ronald. 
Levando os direitos a sério. Tradução de  Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 211) 
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Mas julgar tendo em vista a construção dessa sociedade moralmente quali-
ficada? Como interpretar e se aproximar dessa ideia ética reguladora, tendo a 
consciência de que em toda interpretação há uma prévia noção de moralidade, 
um pré-conceito, uma posição original carregada de valores postos que orienta 
o interprete antes mesmo dele ter diante de si a querela a ser julgada? Como 
suspender o juízo e se abster de si mesmo se, consoante dizia Nietzsche no 
“Crepúsculo dos Ídolos”, os julgamentos morais são racionalizações post hoc de 
sentimentos que têm origem em algo anterior, se os julgamentos morais são jus-
tificações que pouca relação têm com uma reflexão supostamente racional223? 
E principalmente: como distinguir a moralidade política sem apelar para uma 
razão substantiva impositiva, sem apelar para uma noção dogmática de verdade 
e como permitir ou catequizar as pessoas livres a professarem a fé nos novos 
princípios divinos sob os quais se assenta a comunidade?

“Há muitos de nós, e nós discordamos sobre justiça224”, escreve Waldron. 
Heráclito há mais de dois mil e quinhentos anos escrevia: “de todas as coisas 
a guerra (pólemon) é pai” (fragmento 53) e “é também necessidade tudo o que 
vem a ser segundo o conflito225” (fragmento 80). Ulrich irá concluir que “a 
guerra de crenças é permanente226”. Fato é que a noção de moralidade política 
é, antes de tudo, discordante e vislumbra uma visão particular de mundo, que 
muitas vezes é incoerente e estabelece dois pesos e duas medidas para situações 
similares. O próprio Dworkin, teórico do direito como trunfo do indivíduo pe-
rante o Estado, reconhece que 

a independência ética não impede o governo de interferir nos modos 
de vida da população por outros motivos escolhidos: proteger outras 
pessoas de dano, por exemplo, proteger as maravilhas naturais, ou para 
melhorar o bem-estar geral [ tradução nossa ]227

223 NIETZSCHE. Crepúsculo dos ídolos. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006, p. 55. 

224 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. New York: Oxford University Press, 1999, p. 1. 

225 COSTA, A. Heráclito. Fragmentos contextualizados. Tradução, apresentação e comentários: 
Alexandre Costa. Rio de Janeiro: Difel, 2002.  

226 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 1047.

227 DWORKIN, Ronald. Religion without God. Cambridge: Harvard University Press, 2013. p. 130-131: 
“But of course ethical independence does not prevent government from interfering with people’s 
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Assim, nesse sentido, é problemática a noção de uma moralidade política, 
tanto no sentido de como ela é politicamente construída quanto em relação à 
sua independência frente às preferências pessoais. A moralidade política pode-
ria ser o universal das moralidades individuais e, como universal, não existe – o 
que não impede, entretanto, de ser deliberada e cultivada para além da teoria. 
Da mesma maneira, é tênue a linha que separa argumentos de política e argu-
mentos de princípio, de modo que todo programa particular do governo causa 
impacto na percepção e posição de cada cidadão individualmente considerado: 
uma preferência política pode afetar, direta ou indiretamente, o modo de como 
um cidadão se relacione com determinado direito228. 

Ressalte-se que, aqui, não se trata de demolir o conceito de moralidade polí-
tica, tampouco apontar para a impossibilidade de sua definição ou ignorar que 
as obrigações para com a comunidade tem inevitavelmente caráter valorativo. 
Não se trata de louvar o dissenso ou indicar o silêncio frente à expressão ética229, 
mas salientar que é bem possível discordar dos modos de vida boa comunitaria-
mente aceitos que possam interferir na independência ética do indivíduo, bem 
como questionar até que ponto existe essa independência ética. 

As cotas raciais, por exemplo, que constituem uma reserva de vagas em ins-
tituições públicas ou privadas para grupos específicos, aparecem para uns como 
uma forma de ação afirmativa, na tentativa de reverter o racismo histórico e 

chosen ways of life for other reasons: to protect other people from harm, for example, natural 
wonders, or to improve the general welfare”.

228 Em Religion without God, Dworkin defende a proibição do uso de peyote, uma droga alucinógena utilizada 
por uma comunidade religiosa em seus rituais, justamente pela possibilidade de interferir na vida da 
comunidade e obstruir a formação da consciência de cada cidadão individual. Contraditoriamente, 
Dworkin tem uma posição contrária no que se refere aos discursos discriminatórios, sendo a favor da 
liberdade de expressão incondicionada. Como aquele que apregoa o tratamento de igual consideração 
e respeito poderia ser a favor de um tratamento sem igual consideração e respeito, desconsiderando a 
vulnerabilidade e exclusão histórica e institucional de minorias, desconsiderando que a misantropia 
dos discriminadores desqualifica a obrigação para com a comunidade e a necessidade de se buscar 
igual interesse por todos os membros? (Cf: OLIVEIRA, Rafael Guimarães Abras. O problema da 
liberdade de expressão no construtivismo jurídico de Dworkin. Filosofia do direito I [Recurso eletrônico 
on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Fernando 
Galindo Ayuda, Leonel Severo Rocha, Renato César Cardoso – Florianópolis: CONPEDI, 2015. 
Disponível em: http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/hV3I20hb2recbgFz.pdf 
Acesso em 02 mai 2017.

229 “A estética, tal como a ética, não se deixam exprimir”, disse posteriormente Wittgenstein no aforismo 
6.421 do Tractatus. IN: WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico Philosophicus. Tradução de Luiz 
Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: EDUSP, 2001
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o preconceito contra minorias, para outros é visto como violação da igualdade 
e a vitória de um ressentimento gerado por um passado ferido, ressentimento 
esse que é retroalimentado pela crença de que iguais estão sendo legalmente 
tratados desigualmente. 

Entre o que está na lei e a realidade, entre a carga histórica e o dever de 
construir um futuro, está a hesitação sobre o conteúdo da moralidade da comu-
nidade, sobre a forma como ela deve ser interpretada e sobre quem são os legi-
timados para assumir o leme na navegação contínua e inevitável da sociedade. 

Ora, se o modelo legal introduz um método – que significa “o cami-
nho pelo qual se percorre” –, contra o método aparece a realidade, com 
seus processos, sua liquidez ou espumosidade que nunca se deixa fixar: o 
caminho que se percorre remonta a diferentes destinos. Assim, como esco-
lher o destino da comunidade e ao mesmo tempo preservar supostos ideais 
transcendentes e substantivos? Como separar argumentos de princípios e 
argumentos de política? Ou é possível distinguir estes conceitos, na medida 
em que a independência ética pode sim ser condicionada aos valores comu-
nitários, de modo que o objetivo da comunidade – objetivo político – pode 
delimitar o que seria uma liberdade apriorística?

A moralidade é variável, dizem uns. Não há moral que não seja política, 
que não tenha em vista os objetivos da cultura, respondem outros. Niilistas 
salientam que não há moralidade política, justamente por não existir a co-
munidade como um organismo independente, como agente moral distinto 
– só há partes, o todo é ficção regulativa. Fato é que as pessoas discordam 
a todo tempo sobre a concepção de justiça, quanto mais hão de discordar 
sobre o que seria a moralidade política e no que diz respeito a perceber a 
comunidade como agente moral distinto.

O credo político parece atentar para o fato de que, mesmo que se apregoe 
a leitura moral da Constituição na decisão, de modo que o juiz deva basear 
suas decisões nos princípios normativos constitucionais e na leitura íntegra e 
responsável dos precedentes, mesmo que se saliente a moralidade política como 
um agente distinto do qual a decisão deva prestar tributo (apesar de possibi-
litar ao juiz individualmente poder discordar de certos aspectos), na prática, 
a moralidade política serve como mais um mecanismo do credo normativo e 
como um eficiente instrumento de projeção de percepções e anseios individuais 
num signo normativo coletivo. O que está em jogo, para o credo político, não é 
necessariamente a natureza da moral, seja ela objetiva, subjetiva, determinável 
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ou arbitrária230, mas a possibilidade de a moralidade política ganhar contornos 
pessoais e preferências morais, no mínimo, colidentes entre si diante das prin-
cípios enumerados constitucionalmente: pois o que separa dentro da própria 
Constituição, por exemplo, a proibição do peyote objetivando a formação saudá-
vel da consciência do cidadão individual e a livre expressão do cidadão fazendo 
uso das substâncias que ele, em sua liberdade plena individual, desejou? O fio 
demasiadamente tênue, em determinados aspectos e situações, possibilita res-
postas diferentes para a mesma questão. 

3. A contradição interna: da própria insuficiência  
do credo ortodoxo normativo

Jeffrey Spaeth e Harold J. Seagal caracterizam o modelo legal – o que foi 
chamado de credo ortodoxo normativo – como a perspectiva que crê que o 
significado literal (plain meaning) das leis ou da Constituição, da intenção do 
legislador ou dos precedentes231 são os cânones a que estão subordinadas as de-
cisões dos tribunais. Todavia, para os referidos autores, a perspectiva normativa 
apenas serve para racionalizar e instrumentalizar as decisões dos tribunais e 
esconde a realidade sobre como verdadeiramente ocorre o processo de decisão 
na Suprema Corte (Court’s decision-making process)232. Dentro do próprio ponto 
de vista legal, há contradições e problemas internos que não garantem o grau 
de coesão e coerência que se imagina.

Para tanto, o primeiro tópico destacado pelos autores relaciona-se ao plain 
meaning, expressão aqui identificada como significado ou sentido “literal” das 
normas. Abordando os aspectos relativos à dimensão semântica da linguagem, 
os autores enumeram as contradições internas do credo normativo. Primeiramen-
te, asseveram que os juízes fundamentam as suas decisões, em grande parte, no 
sentido explícito da linguagem esquecendo-se das transformações e mutações de 
significado que as próprias palavras têm – não se pode dizer pela segunda vez 

230 Como define Waldron, IN: WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. New York: Oxford 
University Press, 1999. p.192).

231 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited New 
York: Cambridge University Press, 2005, p. 48.

232 Ibidem, p. 53.
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uma palavra sem modificar-lhe seu sentido233. Acrescentam ainda o fato de que 
algumas palavras possuem uma multiplicidade de significados, sendo que alguns 
significados conflitantes entre si. Em segundo lugar, o “legislador” e o “constituin-
te” inevitalmente falham ao definir e fixar os conceitos incluídos nos textos legal 
e constitucional: o legislador pela necessidade de efetuar um acordo entre preten-
sões fatalmente provisórias e o constituinte pela inabilidade em antecipar o futu-
ro. Ambos não evitam a fossilização dos conceitos legais, que não acompanham 
as mudanças sociais. O terceiro aspecto destacado nesse contexto infere que pre-
visões legais ou constitucionais (statutory or constitucional provision), bem como 
regras de precedente (court rule) podem conflitar umas com as outras; do mesmo 
modo que conceitos utilizados e palavras idênticas na mesma ou em diferentes 
leis (statutes) ou precedentes judiciais não necessitam ter o mesmo significado234. 

Em suma, Spaeth e Segal defendem que o plain meaning não explica as de-
cisões dos tribunais, porque aquilo o que os juízes dizem explicitamente não 
necessariamente significa o que eles verdadeiramente disseram e nem fornece 
critérios para informar analistas quando eles intentam agir como snollygosters235 
ou pseudologistas. Os próprios magistrados assumem que, muitas vezes, o signi-
ficado literal da norma não pode ser invocado de maneira alguma. 

Outro ponto abordado diz respeito à indagação se há direitos não encontra-
dos explicitamente na Constituição norte-americana, como o direito de ir e vir 
e o direito à privacidade (travel and privacy) e se a Corte pode simultaneamente 
declarar direitos que a Constituição explicitamente contém e outros direitos 
não expressos literalmente, a regra do significado literal (plain meaning rule) 
falha como explicação do que a Corte realizou. Nesse sentido, os autores de-
tectam que até então ninguém foi capaz de demonstrar sistematicamente que o 
plain meaning influencia a decisão dos justices da Suprema Corte e que um teste 
de falseabilidade não foi sugerido para esse componente do modelo legal236. 

No segundo tópico, os autores se debruçam sobre o problema relativo à in-
tenção do legislador, que se reporta ao sentido original pretendido por aqueles 

233 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 1126. 

234 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited New 
York: Cambridge University Press, 2005, p. 48., p. 54.

235 Ibidem, p. 58-59.

236 Ibidem, p. 60.
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que elaboraram o texto normativo, diferenciando-se aqui a intenção daquele 
que elabora as leis e a intenção do constituinte (Legislative and Framer’s intent). 
Segundo os autores, nem o intento do legislador e nem o do constituinte apri-
moram o sentido literal como um guia para as decisões judiciais. Ao contrário, 
não é raro que ambas sustentem resultados opostos em casos submetidos à Cor-
te. É conhecida como interpretativismo (interpretativism) ou originalismo (origi-
nalism) a crença de que o texto da Constituição ou a vontade dos constituintes 
deveriam vincular a decisão dos justices da Suprema Corte237. Ora, a posição 
que sustenta a intenção para explicar os comportamentos dos juízes é criticada 
como inconsistente e ilógica. Embora Segal e Spaeth discutam se o conceito 
de intenção dos constituintes de fato é significativo, se ela existe e se é passível 
de ser encontrada, a referência a tal busca original dificilmente não refletirá 
a intenção do julgador do presente projetada num suposto conhecimento da 
interpretação da intenção do passado. Assim como o significado literal, a inten-
ção do legislador, no estudo dos autores, não foi passível de ser sistematicamente 
demonstrada como fator que influência a decisão dos juízes da Suprema Corte 
e sequer fora sugerido pelos seus defensores algum critério de refutabilidade.  

No terceiro e último tópico, analisa-se os efeitos do precedente ou stare 
decisis, o qual se reporta à adesão ao que tem sido decidido, de modo que a 
decisão de hoje se conecta com as decisões pretéritas. Indicam os autores que, 
contrariamente ao plain meaning ou à intenção, os juízes utilizam os preceden-
tes ostensivamente para praticamente qualquer decisão. Apontam que, apesar 
de a regra dos precedentes ser apresentada como uma norma obrigatória, ra-
ramente os juízes obedecem àqueles que desaprovam, considerando-se ain-
da que quase sempre existem precedentes para os dois lados de uma mesma 
controvérsia. Embora haja uma aparência de maior estabilidade, sustenta-se 
que os precedentes não são capazes de restringir os casos que chegam à corte 
e consequentemente a apreciação judicial, não podendo a aplicação de pre-
cedentes ser operada de forma automática238. Nesse sentido, os autores diag-
nosticam que há diversos meios em que é possível manipular um precedente, 
sendo a maneira mais drástica aquela do overruling.

Outro motivo para sustentar que os precedentes não restringem a discricio-
nariedade judicial é a de que esta se compõe de dois elementos: a decisão da cor-

237 Ibidem, p. 60.

238 Ibidem, p. 76-77.
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te e os fatores materiais que a corte levou em consideração ao chegar à decisão. 
Considerando que os fatos concernentes a um caso ou outro invariavelmente 
diferem entre si e que o grau de similaridade ou dissimilaridade entre ambos 
envolve discernimento subjetivo, os juízes têm a possibilidade de escolher aque-
le precedente que melhor se adéqua às suas preferências políticas, enquanto 
simultaneamente declaram que o precedente escolhido na verdade seria o mais 
adequado com os fatos do caso específico a ser julgado239: instrumentaliza-se o 
argumento de justificação para se atingir um fim independente e pessoal. 

Outrossim, os juristas discordam sobre o que constitui um precedente. Se 
uma primeira escola advoga que o precedente é composto basicamente pela de-
cisão e pelos fatos materiais, outra escola afirma que o precedente se identifica 
exclusivamente com a ratio decidendi, o princípio subjacente que fundamentou 
a decisão do caso. Os pontos que não constituem a ratio decidendi são conside-
rados linguagem excedente (surplus language) e definidos como obiter dicta240. 

Nesse aspecto, a possibilidade de se invocar a obiter dicta é considerada como 
uma das formas de se esquivar da aplicação de um precedente sem formalmente 
alterá-lo. Outro modo possível consiste em distingui-lo de forma que a Corte 
declare que a situação fática do caso sub judice difere suficientemente dos as-
pectos relacionados à situação identificada no mesmo precedente241. Trata-se do 
distinguishing. Assim, dois são os modos listados para alterar formalmente um 
precedente. O primeiro e menos drástico se refere ao reconhecimento do prece-
dente por parte da Corte, que, todavia, torna-o objeto de limitação ou extensão. 
O segundo, por sua vez, é o overruling, em que ocorre a superação do precedente 
de forma semelhante a uma revogação242. 

Ao final, Segal e Spaeth concluem que os precedentes não são capa-
zes de fornecer um guia para as decisões dos juízes. Pode-se dizer que no 
máximo configuram uma questão de boa forma, não sendo aptos para efe-
tivamente limitar o exercício de preferências políticas no âmbito judicial. 

239 Ibidem, p. 80.

240 Ibidem, p. 80-81.

241 Ibidem, p 82.

242 Para essa distinção no direito brasileiro e sua relação com a sistemática do recurso extraordinário, cf. 
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. MEYER, Emilio Peluso Neder. RODRIGUES, Eder Bomfim. Desafios 
contemporâneos do controle de constitucionalidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 133 e ss.
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Ainda que a corte lastreie os seus posicionamentos em precedentes, fazê-lo 
não irá inibir a discricionariedade243.  

Em suma, vislumbra-se uma contradição interna dentro do modelo ortodoxo 
normativo: a lei pode ser instrumentalizada, utilizando-se de sua autoridade 
para autorizar publicamente o contorno privado da intenção do próprio julga-
dor. No entanto, se os deuses agora estão nus e assumem esclarecidamente a 
forma humana, é preciso saber até que ponto os poderes e a autoridade desse 
velho-novo deus transmudado atingem a construção da decisão. Ao assumir 
explicitamente que os juízes julgam conforme suas inclinações, é preciso de-
linear se realmente há uma fidelidade dos juízes ao que eles acham o que é 
certo – como pressupõe a escola pragmatista esboçada por Dworkin244 ) ou se 
estrategicamente as intenções particulares são ponderadas segundo seu custo-
-benefício, já dentre de um cenário em que, essencialmente, ninguém veja a 
utilidade em erguer suas bandeiras e lutar por uma ideologia capaz de preencher 
o altar de um deus ausente, de um deus que jamais deixa de ser aquilo que o 
crente acredite que ele o seja. 

4. Entronizando a si mesmo I: o modelo atitudinal  
na visão dos manuais

Diferentemente do modelo legal ortodoxo, o modelo político atitudinal 
parte de uma premissa simples: o julgador está sujeito a julgar consoante sua 
inclinação ideológica e não segundo um método correto prescrito. A incondi-
cionada obediência à lei dá lugar à incondicionada obediência àquilo que indi-
vidualmente se acredita ser o certo. Sugere-se que os juízes teriam determinadas 
preferências políticas pessoais que serviriam como bons indicadores de suas fu-
turas decisões, sobretudo em casos sem precedentes anteriores ou que envolvam 
questionamentos morais na sociedade. Simplificando: “Rehnquist vota do seu 

243 Ibidem, p. 81.

244 “O pragmático pensa que os juízes deveriam sempre fazer o melhor possível para o futuro, nas 
circunstâncias dadas, desobrigados de qualquer necessidade de respeitar ou assegurar a coerência 
de princípio com aquilo que outras autoridades públicas fizeram ou farão” (IN: DWORKIN, 
Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014, p.196-197). 
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modo, porque ele é extremamente conservador; Marshall do seu modo, porque 
era extremamente liberal245”. 

Quando uma juíza da 2ª Vara do Juizado Especial Cível – Vergueiro 
– do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1006268-
49.2016.8.26.0016246, condena ex-ministra da Secretaria de Políticas para Mu-
lheres, Eleonora Menicucci, a indenizar Alexandre Frota, ex-ator pornográfico, 
por ter justamente lembrado, quando da recepção de Frota pelo Ministro da 
educação Mendonça Filho, que o próprio Alexandre Frota assumiu ter estu-
prado uma mulher num programa de televisão, em rede nacional, aí está uma 
decisão evidentemente ideológica, que não guarda respaldo nem na lei nem na 
interpretação dos fatos e se cega quanto aos conflitos políticos do entorno. 

De semelhante maneira, em 29 de abril de 2016, a Juíza Moema Miranda 
Gonçalves deferiu uma ação de tutela provisória da obrigação de não fazer, 
proibindo a discussão dos estudantes da Faculdade de Direito e Ciências do 
Estado da Universidade Federal de Minas Gerais a respeito do Impedimento da 
Presidenta Dilma Rousseff. Segundo a decisão, "o interesse primordial a ser de-
fendido é o direito à educação" e que, como o processo de impeachment contra 
a presidente Dilma se prolongava por vários meses, "a matéria não se reveste da 
urgência que a Diretoria da Entidade pretender atribuir-lhe247”. Pouco importou 
se a decisão feria os direitos constitucionalmente garantidos de associação, de 
manifestação e livre expressão ou se sua repercussão ensejaria indignação e 
mobilização política: a juíza fez o que quis.

Jeffrey Segal e Harold Spaeth claramente dirão “judges make policy”: os 
juízes e ministros agem politicamente e com relações partidárias e ideológicas 
muito preponderantes.

Policy making is certainly not a subversive activity. It merely involves 
choosing among alternative courses of action, where the choice binds 

245 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. 
New York: Cambridge University Press, 2005, p. 86.

246 Decisão de 19 de abril de 2017 disponível em https://pt.scribd.com/document/346657962/100626849-
2016-8-26-0016-alex-frota-sent-x-eleonora Acesso 05 mai2017

247 CONJUR. Juíza proíbe que centro acadêmico da UFMG se reúna para debater impeachment Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2016-abr-30/juiza-proibe-centro-academico-reuna-debater-impeachment. 
Acesso 05.mai.2017
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the behavior of those subject to the policy maker's authority. Phrased 
more succinctiy, a policy maker authoritatively allocates resources248.

Ora, segundo a literatura tradicional, o modelo atitudinal, genealogica-
mente, decorreria principalmente do realismo jurídico, movimento iniciado 
no inicio do século XX e que procurava ir à contramão da pureza metódica 
positivista. O realismo jurídico, na tentativa de identificar e analisar os ele-
mentos que compõem o processo de tomada da decisão judicial, verificava 
que, entre o fato e a norma, havia muito mais coisas que a vã subsunção. 
Nesse sentido, partia-se de um pressuposto não apenas cético, mas também 
prático: a deontologia, em si mesma, não existe, a letra da lei é morta enquan-
to não vivificada pela atuação do juiz, de forma que o direito nada mais é que 
o resultado de interpretações na mente do juiz, o qual, em cada caso concreto, 
irá dizer o que é e o que não é o direito. Bem verdade que só o common law – 
sistema em que os precedentes têm grande poder vinculativo nas decisões e 
que, quando não há precedentes, compete aos juízes criar um novo preceden-
te – era o terreno possível para acolher tal teoria. E não em vão também se diz 
realismo jurídico norte-americano. A novidade, portanto, era o deslocamento 
do objeto de análise: nem o estritamente comportamento político dos juízes, 
nem sobre o modo como eles deveriam decidir, mas como eles decidiam, en-
quanto sujeitos reais diante de um caso concreto.

Ao considerar primeiramente o direito como indeterminado, na medida em 
que o dever ser era avaliado como uma ilusão, uma ficção orientadora que, na 
realidade, não significava coisa alguma, os realistas saltavam para fora da esfera 
jurídica e ousavam apontar que as regras jurídicas não guiavam a tomada de de-
cisão, quando o fato ensejador da decisão não encontrava precedente. Para eles, 
os juízes decidem não segundo o ordenamento jurídico, mas o que se percebe, 
na maioria dos casos, é o uso instrumental do ordenamento jurídico para uma 
decisão que foi construída com base em algo diverso do direito. Amparados pela 
ciência behaviorista249, o que os realistas descrevem e concluem é simples: o juiz 

248 Ibidem, p.6

249 Segundo Spaeth and Seagel o behaviorismo argumentou que : 1) a ciência política poderia finalmente 
tornar-se uma ciência capaz de previsão e explicação; 2) a ciência política deve preocupar-se com 
fenômenos que podem realmente ser observados; 3) os dados devem ser quantificados; 4) a investigação 
deve ser orientada para a teoria. Entre os trabalhos da época, os autores exemplificam com o livro C. 
Herman Pritchett, de 1948, intitulado The Roosevelt Court, em que o autor, analisando as decisões 
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julga antes de observar o ordenamento jurídico e justifica sua decisão utilizan-
do instrumentalmente elementos contidos no ordenamento jurídico. Primeiro, 
há a resposta ao estímulo dado pelos fatos apresentados e pela necessidade de 
decidir e só depois há uma racionalização instrumental para justificar a decisão 
tomada anteriormente: os juízes respondem e só depois refletem. 

Para alguns realistas, como Jerome Frank, não apenas o direito seria inde-
terminado, mas também os fatos: determinar os acontecimentos relevantes para 
análise do caso concreto, interpretar o depoimento das testemunhas, dos réus, 
interpretar cláusulas de contratos e documentos; tais elementos não seriam ob-
jetivos, “eles são o que os juízes pensam que são250”. 

Uma teoria descritiva da decisão judicial não obliteraria, portanto, que há 
uma relação entre a decisão e a personalidade do juiz. Sendo assim, para os re-
alistas norte-americanos, o “direito pode variar de acordo com a personalidade 
do juiz que por ventura estiver dentro de um caso qualquer251”. Notoriamente 
influenciados pelo naturalismo filosófico, o realismo jurídico vislumbrava que, 
no momento da decisão, existiria tanto a influência biológica idiossincrática252 
quanto a influência social-ideológica. A resposta do juiz, assim, conteria tanto 
elementos biológicos quanto sociológicos e o direito, por ser indeterminado, 
seria determinado por tais fatores extrajurídicos253. 

O modelo atitudinal, dessa forma, explicaria como as preferências morais e po-
líticas dos juízes se externariam na decisão, de forma que o método normativo uti-

não unânimes da Corte, entre 1937 e 1947, conclui que os juízes são motivados por suas próprias 
preferências políticas (Cf. op. cit. p.89)

250 FRANK, J. Law and the modern. New Brunswick: Transaction, 2009, p. 30

251 FRANK apud TRUCHINER e BRANDO IN: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza 
(Org.). Novas fronteiras da teoria do direito: da filosofia moral à psicologia experimental. 1ed. Rio de 
Janeiro: POD/ Editora PUC-Rio, 2014, p. 176

252 O tema é objeto do próximo capítulo. 

253 Não restam dúvidas que haveria, em tal postura, uma desconsideração amplificada ao modelo 
jurídico de comportamento judicial, atribuindo a decisão judicial um grau de aleatoriedade e 
insegurança jurídica desproporcional. Os juízes não só têm vinculação ao dever jurídico como 
também, em muitas vezes, interpretam o direito tendo em vista suas convicções e estratégias 
para atingir algo. Apesar de conclusões aparentemente pueris e metodologias frágeis, o realismo 
jurídico atentou para o fato de que o sujeito desempenha um papel bem maior do que se supõe. 
Desde a virada realista, há fortes evidências, corroboradas pela psicologia moral, pela filosofia, 
pela sociologia e pela ciência política, de que os juízes não decidem de maneira tão racional quanto 
se deseja ou se imagina e que, atualmente, com o avanço da psicologia contemporânea, a teoria 
descritiva realista ganha maior fundamentação. 
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lizado nada mais seria que um instrumento manipulável para os intentos egoicos. 
E o que possibilitaria isso senão a posição independente e imparcial dos juízes?

Bem verdade que o modelo atitudinal focaliza na atuação da Suprema 
Corte e em menor medida nas cortes de apelação, vislumbrando o sistema 
jurídico como uma pirâmide, em que quanto mais próximo do topo mais se 
tem a liberdade para imprimir seu próprio espírito à letra ou ao significado da 
lei. Mas, é a posição dentro e nessa pirâmide que contribui para tomar uma 
decisão baseada na preferência pessoal. 

Ao analisar a Suprema Corte norte-americana, Spaeth and Seagel destacam 
uma série de características que possibilitariam aos justices decidirem conforme 
suas inclinações e desenvolverem um comportamento sincero dentro da insti-
tuição, tais como:

a. Inexistência de eleições periódicas e da necessidade do feedback popular: 
Ao contrário do Legislativo e do Executivo, para compor a Suprema 
Corte não é necessária a aprovação popular contabilizada por meio 
do voto universal. Também a permanência no cargo não está sujeita à 
avaliação periódica por parte da população, de modo que, institucio-
nalmente, a estabilidade é garantida desde a entrada. 

b. Controle da agenda: os juízes da Suprema Corte geralmente escolhem 
os casos que possibilitam um argumento jurídico que seja reflexo de 
suas posições ideológicas. Nesse sentido, o caso a ser escolhido é re-
solvido como parte de um problema que só encontra solução na visão 
de mundo pessoal defendida por determinados ministros. Através da 
agenda, seleciona-se o que se quer julgar, a fim de que esse julgamento 
consubstancie uma posição já definida anteriormente. Ou seja, para os 
casos escolhidos não há necessariamente um debate, há, na maioria 
das vezes, uma posição previamente escolhida que encontra repetida e 
diferenciadamente expressão na decisão a ser proferida. 

c. Ser o topo da pirâmide: Como última instância, a Suprema Corte tende 
a se ver como detentora da última palavra, na medida em que suas 
decisões não estão sujeitas a recurso judicial. 

d. Ausência de accountability política: Na medida em que são independentes 
para proferir suas decisões, os membros da Suprema Corte não podem 
ser removidos pelo fato de que votaram contrariamente ou a favor de 
algo que maculasse a opinião popular ou à filiação partidária/ política.
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e. Status social: Os autores narram que existiram apenas três renúncias 
de membros da Suprema corte: Hughes para concorrer à presidência 
em 1916; James Byrenes para ser diretor da estabilização econômica 
a pedido de Kennedy; e Goldberg, a pedido do presidente, para ser 
embaixador da ONU a fim de tentar cessar a guerra no Vietnã254. 
Ser membro da Suprema Corte significa ter prestígio, ter um bom sa-
lário e, sobretudo, estar no topo da pirâmide institucional. As ambi-
ções, assim, supostamente diminuíram, possibilitando aos membros 
da Suprema Corte refletirem suas opiniões e votos sem medo de ser 
penalizados ou contrariados. 

Desse modo, a posição dentro do sistema, que possibilita uma independência 
aos juízes dentro do ambiente institucional, contribui para que as decisões re-
flitam as preferências político-ideológicas dos juízes. Não que os atitudinalistas 
coloquem a posição política-ideológica como único fator de influência, mas a 
principal, especialmente quando o objeto de estudo é “a decisão sobre o mérito”. 
Que os juízes devem se mover além de suas preferências para obter uma opinião 
majoritária, especialmente em casos divididos, não resta dúvida; no entanto, 
pesquisas atitudinalistas provam que, em relação ao mérito, o que mais importa 
são as atitudes e valores dos que decidirão a questão255. 

Mas seria a posição dentro da instituição e a crença na indeterminação do 
direito os pressupostos mais importantes do modelo atitudinal? 

4. Entronizando a si mesmo II: O modelo atitudinal crítico 

Larry Kramer narra que os juízes, no início da democracia norte-americana, 
eram submetidos ao tribunal do júri. Não só os jurados decidiam quase todos os ca-
sos, mas, como William Nelson documentara “eles tinham grande poder de buscar 
tanto a lei quanto os fatos256”. A falta de estrutura, o pouco tempo para analisar as 
provas, a incapacidade dos juízes, a raridade das bibliotecas, jurisprudência escri-

254 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited New 
York: Cambridge University Press, 2005, p. 96.

255 Ibidem, p. 97. 

256 KRAMER, L.D. The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. Oxford, 
Oxford University Press, 2004. P.157. 



133

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

ta à mão, a prática jurídica multiforme, diferindo de lugar para lugar – um povo 
em construção. Elementos que contribuíam para considerar como único padrão de 
julgamento o poder do júri. A justiça era a lei do caso e, segundo narrativa de um 
comentarista da época, cada caso era decidido de acordo com o impulso do júri – a 
ideia de justiça variava a cada julgamento257. Somava-se a isso o baixo prestígio 
de ser um juiz, que não ganhava muito e não tinha formação adequada. Quem 
estudava Direito, geralmente, tornava-se advogado de quem detinha maior poder 
econômico. Não é de se surpreender que os cidadãos comuns desconfiassem dos 
advogados e muitas vezes vissem as formalidades e os aspectos técnicos do processo 
legal como uma técnica da elite para ofuscar e esconder a verdade. A lei, portanto, 
era a lei do homem simples: “uma cabeça clara e um coração honesto valem mais 
que toda a lei de todos os advogados258”. “Porque está escrito: Destruirei a sabedoria 
dos sábios, E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde 
está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus 
louca a sabedoria deste mundo259?” E loucos e interesseiros eram considerados os 
instruídos, porque o júri, com toda a imprevisibilidade e simploriedade, era, por isso, 
divino – a divindade não remeteria a ignorância ao credo esclarecido, de que lei era 
também uma ciência de grande dificuldade e cálculo?

Entretanto, se inicialmente os norte-americanos partilhavam da descon-
fiança da técnica e de certa equivalência entre legalidade e moralidade, com 
o passar do tempo e o emergir da razão esclarecida, tal ênfase na soberania 
popular foi sendo modificada: em oposição à razão do povo emergia a soberania 
da razão, que a seu modo lembrava que, no primeiro plebiscito da humanidade, 
Barrabás foi o prisioneiro libertado. 

Gradualmente, a mitologia cristã dá lugar gradualmente à mitologia do esclare-
cimento. Do coração e do caráter, da expressão do divino que guia seus eleitos, para 
a manipulação dos princípios consoante a uma ordem lógica. A lei tornava-se um 
sistema de princípios: unidade, previsibilidade, inteligibilidade, formado por uma es-
trutura orgânica e regras hierárquicas cientificamente demonstráveis. Para aqueles 
que professavam a fé no ponto de vista do direito como ciência significava que os 
resultados legais não eram gerados impulsivamente e diferentes em cada novo caso, 
mas sim algo que poderia ser previsto com base no conhecimento dos princípios e 

257 Ibidem, p. 159. 

258 Ibidem, p. 160

259 1 Coríntios 1:19-20
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na organização coerente. “Não acho nele crime algum”, respondia Pilatos – rei im-
parcial e estudado, distante das massas que queriam a crucificação de Jesus. 

Nesse sentido e com a nova fé, vários foram os investimentos em bibliotecas, 
cursos de capacitação, formação jurídica. Ao final, narra Kramer, o profissio-
nalismo triunfou, apesar de seu progresso ser lento e desigual e sofrer muitos 
contratempos ao longo do caminho. Mas fortalecia-se a crença de que os juí-
zes, homens agora sábios e escolhidos, diferentemente dos políticos, juízes que 
necessariamente carregam uma bagagem acadêmico-científica, que inevitavel-
mente tiveram contato com os livros, com a ciência e com o método, seriam os 
mais capazes a dizer o que é a verdade e seu domínio.

Essa crença na racionalidade metódica, já anteriormente evidenciada e criti-
cada, é que sustenta o modelo legal e, em certa medida, o modelo atitudinal. O 
modelo atitudinal admite a racionalidade do desenho institucional, admite a ra-
cionalidade da posição institucional e da configuração do sistema, no entanto, em 
relação a como os juízes devem julgar, ao método a ser seguido para elaboração da 
decisão, suspende seu juízo ao contrastá-lo com o que ocorre na realidade: o que 
fundamenta as decisões não é o método ou uma racionalidade que apregoa uma 
resposta coerente e certa, mas a inclinação a determinada ideologia.

Em relação à posição e à instituição, o pressuposto do modelo atitudinal se 
cala. Diz-se que o direito é indeterminado, todavia sem atentar para o fato de 
que o direito indeterminado determina as posições e características das insti-
tuições. Entretanto, em relação ao método normativo, diagnostica sua fungibi-
lidade. E quando diante de casos controversos, mais fácil se torna argumentar 
em favor de sua opinião sobre o caso do que buscar imparcialmente a melhor 
solução possível260. A maneira como o magistrado se comporta é de um “indi-
víduo que precisa ser convencido” e agradado por razões pessoais, e não como 
o representante de uma instituição cuja função é investigar “direito posto para 
encontrar os melhores argumentos jurídicos para solucionar o caso e justificar 
sua decisão racionalmente261”. Como instrumento argumentativo, nesses casos, 
o juiz apenas extrai descontextualizadamente determinada citação262 jurispru-
dencial ou doutrinária e a valora de acordo com sua inclinação prévia.

260 Rodriguez, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
FGV, 2013, p.62

261 Ibidem, p. 65.

262 Ibidem, p. 86.
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Ora, extrair que, na prática, a verdade que compõe a decisão é a confissão de 
um deus pessoal não é simples assim. Por isso, o modelo atitudinal só pode ser 
concebível no século XX, após o desenvolvimento da psicologia e das pesquisas 
sobre o realismo jurídico, pois o modelo atitudinal pressupõe a) uma crítica à 
moralidade política e a percepção desta como “distendível”, “variável” e “dis-
forme”; e principalmente pressupõe b) uma cisão entre verdade e racionalidade 
e c) uma correspondência entre racionalidade e ideologia, correspondência esta 
manifestada pela consciência do esclarecimento como dialética de dominação.

Quando o modelo atitudinal diz que os julgamentos são consoantes às pre-
ferências ideológicas do julgador, ele não só adentra na perspectiva pessoal do 
juiz como atribui uma profissão de fé reconhecidamente pública de certa visão 
de mundo compartilhada e previsível. Como um sistema de ideias, símbolos 
e atitudes, a ideologia cultiva, seleciona e controla a interpretação e a infor-
mação segundo seu próprio sistema de valores e remete não aos indivíduos, 
mas a um grupo social específico que compartilha representações próprias da 
realidade e naturalmente as aceita como parte de uma natureza inevitável 
e de uma história determinante: onde leu-se “Deus quis”, agora se lê “desde 
sempre a racionalidade foi assim”. 

Tal perspectiva só é possível quando o pensamento a tal ponto se reifica que 
os próprios valores tornam-se instrumentos de dominação. Na medida em que 
a razão esclarecida, especialmente em Kant, delimita as condições de possibi-
lidade do conhecimento, de forma que se torna impossível o conhecimento de 
Deus, da liberdade e da imortalidade, o fundamento ou o saber incondicionado, 
o que está acima das forças humanas, nada mais é que uma crença: o que fun-
damenta a realidade não é mais a autoridade divina, pois ela é incognoscível, 
mas um método e a crença nesse método. 

Deslocando ao desconhecido as razões fundantes, a razão esclarecida re-
escreve a mitologia, deixando o espaço preenchido anteriormente por Deus 
para valores arbitrários com roupagem de racionalidade a serem vestidos 
pelos grupos políticos. A ideologia torna-se a nova roupa do rei: de modo 
que ai daqueles que não enxergarem o que os grupos de poder enxergam. É 
por isso que o modelo atitudinal compartilha do mesmo eixo de percepção 
da realidade do modelo normativo ortodoxo.

Esse ver o que se quer ver sem questionar o olhar e o olhar sobre como se 
olha é o que caracterizaria a ideologia. Nesse sentido, o modelo atitudinal 
centra-se num conceito de ideologia, o que de certa forma o faz como uma 
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explicação religiosa e ingênua. Religiosa porque não questiona a relação 
sincera entre julgador e visão de mundo, considerando como invariável a 
perspectiva política, sendo ao sujeito atribuída uma fidelidade fanática. In-
gênua porque não vislumbra a possibilidade do uso ideológico como uma 
forma instrumental de justificação de uma nova racionalidade cínica. Se a 
ideologia, como decorrente de uma racionalidade esclarecida, ganha força 
assumindo a instrumentalidade dos valores e da moral, transformando o 
que antes era remetido às causas fundamentais em meios para atingir deter-
minado fim, o que impediria que a própria ideologia fosse utilizada instru-
mentalmente para atingir fins privados?

Soma-se a isso o fato de que o modelo atitudinal, aparentemente, ignora o 
entorno institucional e social em que está inserido o julgador. Estariam os juízes 
incondicionalmente livres e imunes para julgarem exclusivamente de acordo 
com suas convicções? É nessa perspectiva que, revisitando o modelo atitudinal, 
alguns autores o reformulam, considerando então a consciência do entorno e, 
como sói acontecer, renomeiam como “modelo da escolha racional” ou “modelo 
estratégico”. Na época que sucede o esclarecimento das ideologias, imprescindí-
vel se torna a coexistência através de estratégias, método que pondera o custo 
e benefício de sustentar certas posições e decisões, tendo em vista o contínuo 
jogo de intenções entre os participantes institucionais. 

5. Realpolitik e o modelo estratégico 

Historiadores contam a anedota de que Otto Von Bismarck, o estadista alemão 
mais importante do século XIX, nunca dizia firmemente o que pensava. Antes, ele 
colocava seus intentos como forma de boato na imprensa – “Otto von Bismarck 
parece se inclinar a nomear X”, por exemplo, escrevia a manchete do jornal – e, 
depois, via como reagia a opinião pública. Caso obtivesse uma rejeição expressiva, 
o estadista pronunciava-se oficialmente e, cinicamente, respondia: “eu nunca disse 
isso”. De toda a forma, ele saía sempre ileso ao deixar os olhos sempre atentos para a 
situação e o contexto. Musil, na boca do personagem conde Leinsdorf, irá escrever 
que “Realpolitik quer dizer: não fazer aquilo que se quer; em contrapartida, podemos 
conquistar pessoas satisfazendo os seus pequenos desejos!” 263. Não é o poder da 

263 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 360.
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ideia ou de uma convicção que rege a prática política, mas uma flexibilização das 
crenças, objetivos e desejos para possibilidade da coexistência entre percepções dis-
tintas e, por vezes, inconciliáveis. 

Assim, principalmente, dentro de uma instituição colegiada, o juiz levaria 
em conta a participação, reação e negociação com seus pares em um tribunal. 
No tribunal, por exemplo, sabendo que decisões colegiadas requerem um mí-
nimo de consenso e de que podem incidir de maneira ampla na sociedade, o 
modelo estratégico ou de escolha racional admitiria uma flexibilidade e a pon-
deração em detrimento da reação dos outros ante a decisão almejada. Não só 
vislumbrando a aceitação ou rejeição da opinião pública, mas também a repu-
tação perante os advogados, os colegas de trabalho e a comunidade acadêmica, 
os juízes decidiriam com base em um raciocínio de utilidade, um raciocínio 
instrumental, que não se firma na necessidade de a todo custo e tempo agir de 
maneira sincera. Em alguns casos, para teóricos do modelo de escolha racional, 
a Corte deveria até mesmo adiar para o Congresso o poder de decisão e frequen-
temente ter em vista os inúmeros fatores, contextos e instrumentos, para obter 
a decisão que encontrar mais apropriada. 

Epstein e Knight destacam que:

Juízes podem buscar essencialmente objetivos jurídicos, mas eles não são 
personagens simples que fazem escolhas baseadas meramente em suas 
preferências políticas. Ao invés disso, juízes são atores estratégicos, que 
percebem que sua capacidade de alcançar seus objetivos depende do 
modo como consideram as preferências de outros, das escolhas que eles 
esperam que outros façam, e do contexto institucional em que eles atu-
am. Em outras palavras, as escolhas podem ser melhor explicadas como 
um comportamento estratégico, não somente como respostas a ideologia 
pessoal ou a jurisprudência apolítica264.

Willian Riker265 irá dizer que o paradigma estratégico – por ele denomina-
do modelo da escolha racional – adota duas premissas básicas. A primeira diz 
que os agentes são capazes de ordenar suas metas alternativas, valores, gostos e 

264 EPSTEIN, L.; KNIGHT, J., The Choices Justices Make. Washington: CQ Press, 1998. p. xiii

265 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. New 
York: Cambridge University Press, 2005, p. 97.
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estratégias. A segunda infere que os agentes escolhem entre alternativas dispo-
níveis, de modo a maximizar o seu grau de satisfação. 

Nessa perspectiva, poder-se-ia destacar três elementos principais no comporta-
mento judicial: o fim, o modo e a relação com outros agentes. Que as ações dos 
juízes são direcionadas para a consecução de determinados objetos; que o modo de 
agir é estratégico; e que os juízes não estão sozinhos para decidir, mas interagem 
entre os juízes, entre um tribunal e outros poderes, e entre um tribunal e o povo.

Em suma, o que o modelo de escolha racional acrescenta é a noção de buscar 
o equilíbrio tendo os olhos abertos para o entorno. Não basta unilateralmente sa-
tisfazer o que determinam os valores pessoais, mas ponderar sua resposta tendo 
em vista a resposta dos demais jogadores. Assim, a arena da escolha racional 
da Suprema Corte, por exemplo, pode ser dividida em dois campos: um campo 
interno que incide sobre as interações entre os juízes e um campo externo que 
incide sobre as restrições impostas ao Tribunal por outros atores políticos266. 

Seagal e Spaeth lembram que Brian Marks, no intuito de verificar o jogo entre 
as forças dos diferentes poderes, desenvolveu, na segunda metade da década de 
1980, um modelo/gráfico que expressa a tensão constante entre as posições267: 

266 SEGAL, Jeffrey A. SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. New 
York: Cambridge University Press, 2005, p. 100. 

267 Ibidem, p. 104.
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Embora, em tal modelo, pressuponha-se que os juízes têm a informação corre-
ta e completa sobre as preferências dos outros agentes, fica clara a noção de equi-
líbrio e a delimitação de cada espaço de atuação e a inter-relação entre os poderes. 
Isso reflete, por exemplo, na própria interpretação e aplicação da lei, em que a 
Corte suspende o modelo estritamente normativo de decisão e busca argumentos 
mais amplos, como no caso, segundo os autores, de questões que envolvam ações 
afirmativas, as quais, para muitos, extrapolam o sentido da norma. 

Assim, se o comportamento sincero pressupõe um terreno livre de influ-
ência em que o juiz julga conforme o seu melhor entendimento, o modelo de 
escolha racional supõe um agir com o “intuito de garantir um resultado mais 
próximo do que o juiz prefere” 268. Nesse sentido, evitar lutas e desgastes nos 
quais se sabe que não irá se sair vencedor, politicamente ceder quando não é 
possível se impor e se impor quando convém não ceder, tudo isso o agir estraté-
gico deve levar em conta e também ter a consciência de que “lutas pelo poder 
no interior de corpos políticos sempre são também lutas por primazias” entre 
“indivíduos ambiciosos acompanhados de seus séquitos; a arte do político en-
cerra, por isso, o procedimento de indenização dos perdedores”.269 Por isso, para 
cada decisão que contrarie a convicção de uns hoje, amanhã os contrariados 
podem reformulá-la ou utilizarem a derrota ante a primeira decisão para barga-
nhar a vitória num próximo julgamento – o voto vencido de ontem pode ser o 
voto vencedor de amanhã. 

Friedman270 descreve a atuação estratégica eficiente, por parte do Justice 
Brennan, no caso Pennsylvania vs Muniz. Os suspeitos foram interrogados por 
policiais e admitiram o cometimento do crime. Acontece que a autoincrimina-
ção fora obtida com um interrogatório policial inválido. Anos antes, no caso 
Miranda, firmou-se o entendimento de que o interrogatório policial apenas teria 
validade caso o indivíduo fosse previamente avisado de seus direito de consti-

268 FRIEDMAN, B. The Politics of Judicial Review. Texas Law Review v. 84, p. 257-337, 2005. (p. 282). 
Citado em FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos 
ideais e dimensões de preferências. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2013. p. 16

269 SLOTERDIJK, Peter. Ira e tempo: ensaio político-psicológico. Tradução de Marco Casanova. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2012. p. 33.

270 FRIEDMAN, Barry. The politics of judicial review. Texas Law Review, v. 84, n. 2, p. 257-337, dez. 
2005. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=877328##>. Acesso em: 
5 jul. 2017. 
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tuir advogado e de permanecer em silêncio. Todavia, isso não fora respeitado no 
caso Pennsylvania vs Muniz.

Os membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, com exceção do Jus-
tice Brenan e o Justice Marshall, reputavam válida a atuação policial no caso 
Pennsylvania vs Muniz, e tendiam a superar o precedente Miranda. No entanto, 
para formar a opinião da Corte e poder redigir o alcance da exceção à regra es-
tabelecida no caso Miranda, Brenan e Marshall votaram pela validade da atua-
ção policial. Ou seja, votaram contra aquilo que julgavam correto, que julgavam 
como uma garantia individual inviolável, justamente para, estrategicamente, 
limitar o alcance do novo precedente.

A atuação estratégica evidencia claramente que o mito da imparcialidade 
serve como uma roupagem de validade, tanto formal quanto material, das de-
cisões. Na corte, os juízes são estratégicos: podem votar contra suas próprias 
convicções para obter, adiante, a possibilidade de reduzir o impacto de incidên-
cia do procedente criado. Nos juízos singulares, as ilegalidades são, aos poucos, 
relevadas: gradualmente, vaza-se um áudio comprometedor, espera-se a assimi-
lação da população, remodela-se a imagem do acusado. Politicamente, a decisão 
já antevista tenta criar condições para se impor. E, para tanto, o próprio julga-
dor faz de si mesmo um ator e diretor no jogo, que sustenta um script, avalia as 
alternativas e espera o momento e o entorno propício para decidir.

Laerte Coutinho, 9 de maio de 2017

Uma tentativa estratégica de perceber o entorno, contornar a lei e obter 
aquilo que se quer, pode ser exemplificada na postura do Ministro do STF 
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Edson Fachin, a propósito do julgamento do habeas corpus do ex-ministro 
Antonio Palocci271. Após ser voto vencido em duas decisões na Segunda Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal (STF), que é composta somente por cinco 
ministros – Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello 
e Dias Toffoli –, o ministro Edson Fachin decidiu, com apoio da presidência 
do STF, levar os casos polêmicos – neles, incluído o habeas corpus de Antonio 
Palocci – ao plenário do STF, onde há a possibilidade maior de se sair ven-
cedor. O deslocamento de competência, embora possível, é excepcional e o 
ministro Fachin invoca essa excepcionalidade como pretexto para mudar um 
resultado virtualmente certo. Ele manobra o regimento para ampliar a inter-
pretação da excepcionalidade, a fim de obter um resultado que, pessoalmente, 
julga – ou aparenta julgar – o mais acertado. 

Amparado pela opinião pública apoiadora da grande imprensa, o ministro 
estrategicamente tenta se valer do deslocamento de competência para satisfazer 
o seu intento de punibilidade, pura e simples, conduzindo a mão do Estado para 
cercear a liberdade do indivíduo. No presente caso, ele faz a justificação da de-
cisão coincidir com os anseios de determinado grupo detentor de uma opinião 
pública. Nessa perspectiva, a justificação da decisão tende a se apoiar em um 
conceito instrumental de opinião pública – principalmente quando se trata de 
casos em que a jurisprudência é considerada insuficiente para orientar o resul-
tado da decisão – agindo, nesse caso, contra o próprio ordenamento jurídico: 
utiliza-se instrumental e ad hoc a opinião pública, tornando-a um conceito ofi-
cial, uma carta na manga que permite extrapolar a esfera jurídica sem o devido 
processo para finalidades eminentemente políticas.

Ora, oportuno lembrar que Robert Dahl demonstra que, em qualquer hi-
pótese, o produto da decisão da Corte inevitavelmente se ajusta a interesses de 
determinado grupo, minoritário ou majoritário.

Strictly speaking, then, no matter how the Court acts in determining 
the legality or constitutionality of one alternative or the other, the 
outcome of the Court’s decision must either (1) accord with the prefe-
rences of a minority of citizens and run counter to the preferences of a 
majority; (2) accord with the preferences of a majority of citizens and 
run counter to the preferences of a minority; or (3) accord with the 

271 G1. Fachin nega liberdade ao ex-ministro Palocci e manda caso ao plenário. Disponível em: http://g1.globo.
com/politica/noticia/fachin-nega-liberdade-a-ex-ministro-antonio-palocci.ghtml. Acesso 07mai2017
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preferences of a minority and run counter to the preferences of another 
minority, the rest being indifferent272

Se a vida em comunidade é uma orquestra sinfônica273, o juiz geralmente 
escuta ou privilegia a escuta de uma voz ou instrumento que lhe mais apraz; as-
sim, o ministro Fachin toma opinião pública fomentada pelo mainstream como 
um elemento da excepcionalidade para legitimar determinada postura. Anali-
sando a ocasião, Leonardo Isaac Yarochewsky resgata um episódio semelhante 
ao do ministro Edson Fachin, ocorrido em 2005274: 

Na Questão de Ordem em habeas corpus 85.298-0 – São Paulo, o então 
ministro Carlos Britto propôs o deslocamento do julgamento do habe-
as para o Pleno. Em seguida o ministro Cezar Peluso indagou: “qual é 
o motivo?”, no que Carlos Britto respondeu: “Primeiro, o caso em si é 
bastante significativo, alcançando junto a toda a imprensa, opinião 
publica, uma repercussão fora do comum; segundo, nossa composição 
numérica não está plena, íntegra”. O ministro Eros Grau foi enfático 
ao dizer que: “Eu diria a Vossa Excelência que, embora seja novo no 
Tribunal, para mim todos os casos têm repercussão idêntica. Porque 
o meu compromisso é aplicar o direito. O fato de a imprensa tocar 
ou não no assunto, a mim não incomoda. Já estou imune ao clamor 
público. Para mim, o que importa é o clamor da Constituição. Isso em 
primeiro lugar. (…) Ao final Carlo Britto diz: “Há certas matérias que 
exigem uma maior ponderação, um critério de prudência ou conveni-
ência maior”. Eis que o ministro Marco Aurélio sacramenta: “Não sei 
quais são as  circunstâncias, os critérios”. 

272 “Estritamente falando, então, não importa como a Corte atua em determinar a legalidade ou 
constitucionalidade de uma alternativa ou de outra, o resultado da decisão do Tribunal de Justiça 
deve (1) estar de acordo com as preferências de uma minoria de cidadãos e contrária ao preferências 
de uma maioria; (2) estar de acordo com as preferências da maioria dos cidadãos e contrária às 
preferências de uma minoria; ou (3) estar acordo com as preferências de uma minoria, e contra 
as preferências de outra minoria, sendo restante indiferente” [ tradução nossa ]. DAHL, Robert. 
Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as National Policy-Maker. Journal of Public Law, 
No. 6, 1957. p. 282

273 Metáfora de Dworkin em “A Virtude Soberana”. IN: DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria 
e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 315

274 YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. O drible da Vaca. Disponível em http://emporiododireito.com.
br/o-drible-da-vaca/ Acesso 07mai2017
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7. Ativismo para os inimigos, autocontenção para  
os amigos: um cinismo político sob a égide  
da moralidade política

Antes de tudo, é preciso reforçar e advertir que, aqui, não é o lugar nem 
o momento de conceituar o que seria o fenômeno do ativismo judicial, nem 
esmiuçar os vícios e benefícios tanto do conceito formal quanto do modo 
material como se expressa tal perspectiva. Sucintamente, poder-se-ia associar 
a ideia de ativismo judicial ao 

exercício expansivo e vigoroso, estratégico ou não, de autoridade políti-
co-normativa no controle dos atos e omissões dos demais poderes, seja 
impondo-lhes obrigações, anulando as decisões, ou atuando em espaços 
tradicionalmente ocupados por aqueles275

Se o ativismo judicial é expansão participativa, o seu antônimo remete à 
autocontenção judicial, que, segundo o ministro do STF Luis Roberto Barroso, 
é a conduta pela qual o Poder Judiciário reduz sua interferência nos outros po-
deres, de forma que 

juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações 
que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pro-
nunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e con-
servadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos nor-
mativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas276

Embora os professores Carlos Alexandre de Azevedo Campos e Luis Ro-
berto Barroso destaquem expressivamente o ativismo judicial enquanto “an-
tibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado”277 ou enquanto 
assunção de um protagonismo institucional que supostamente implica no 

275 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 152. 

276 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista (Syn)
Thesis, vol.5, n. 1, 2012, p. 25, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.
php/synthesis/article/view/7433/5388. Acesso em: 08 mai. 2017.

277 Ibidem, p 19. 
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reconhecimento cada vez mais amplo da normatividade dos direitos funda-
mentais, é preciso atentar para o uso estratégico dos dois institutos – ativismo 
e autocontenção – como mecanismo cínico de implantar pesos e medidas di-
ferentes para casos semelhantes, senão idênticos, em detrimento de interesses 
partidários, ideológicos e pessoais. 

Por se tratar de uma temática polêmica e que desperta em alguns o desejo 
missionário de erguer-se contra qualquer tipo de ativismo judicial, clarifica-se 
que o único intento, nesse momento, é destacar como o uso de tais mecanis-
mos serve, por vezes, não como forma de melhoramento do ordenamento jurí-
dico, mas enquanto condução que imuniza certas perspectivas e detentores de 
poder histórico: o ativismo enquanto modo de fazer permanecer o status quo 
dos amigos e impedir os inimigos de haver suas garantias ou serem julgados de 
forma isonômica. Todavia, é preciso evidenciar que, aqui, não se comunga da 
crítica ortodoxa ao ativismo judicial enquanto método, sob a velha alegação 
de que ao Parlamento as leis, ao Judiciário a aplicação e ao vencedor, geral-
mente um parlamentar latifundiário, as batatas plantadas pelos eleitores-cam-
poneses. Muitos dos que tecem críticas tanto ao ativismo judicial, quanto ao 
credo ortodoxo parecem se refugiar no bosque escuro da linguagem buscando 
um suposto não esquecimento o Ser278. E, de lá, não percebem que propõem 
um dogmatismo vazio, o qual adquire sem rodeios o contorno de quem está 
diante do espelho, de forma que suas tentativas de mediação tornam-se, por 
vezes, improfícuas, por demandar um novo ídolo normativo, agora sob o mo-
derno adjetivo de hermenêutico. Tal postura esforça-se para não perceber o 
entorno e para o fato de que a necessidade de consolidar direitos é, em muitas 
vezes, imperativa – como na ADPF 132, que reconheceu a união homoafetiva 
–, de modo que o apego ao formalismo, procedimentalismo e a determinado 
método, desprezando o empirismo, não leva a lugar nenhum, antes, porém, 
arrisca a subtrair direitos e garantias do próprio acordo constitucional. Não 
há método interpretativo ou legal capaz de abarcar a realidade e suas deman-
das – muitas vezes, o teórico age como um caracol que crê que o que leva em 
sua concha é maior que o mundo, que crê que o que leva em sua concha é a 

278 Interessante como os discípulos de Heidegger dão instrumentos ao combate ao inimigo da essência 
que se torna aquele que diz que esqueceu o Ser. Quem esquece o ser é aquele que crê que ele foi 
esquecido: exalta-se a fraqueza de se embrenhar na floresta negra, entronizar o vazio trágico e 
ignorar em como o Ser vai se comunicando de vários modos, na medida em que se apega à própria 
noção de estar preso à clareira do Ser ignorando a história de saída dos homens para a clareira.
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sua única e possível casa. Como escreve Latour, “o discurso não é um mundo 
em si, mas uma população de actantes que se misturam tanto às coisas quanto 
às sociedades, que sustentam ambas, e que as mantêm279”.

Se o ativismo judicial realmente alarga, muitas vezes, os direitos fundamen-
tais – por exemplo, no caso da ADPF 54 que permitiu o aborto de anencéfalos 
ou no passe livre para pessoas com deficiência, na ADIn 2.649 –, não sem male-
abilidade ele serve também para afrouxar determinadas garantias e, conjugado 
com o seu oposto, o mecanismo da autocontenção, pode demonstrar que certas 
decisões e votos não são tomados de maneira íntegra e imparcial. Nesse senti-
do, retirando do exemplo de Carlos Alexandre de Azevedo Campos280, pode-se 
evidenciar a postura contraditória do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa no 
julgamento da Ação Penal 470, o conhecido Caso Mensalão, e seu voto nos 
Mandados de Segurança nº 26.602, nº 26.603 e nº 26.604, que tratavam da 
fidelidade partidária. Se no primeiro caso, Barbosa votou argumentando em seu 
favor a necessidade da moralização da vida pública; no segundo caso, consoante 
narra Carlos Azevedo de Campos281, 

Joaquim Barbosa encerrou o voto dizendo que nem mesmo o fato de 
comungar dos ‘anseios generalizados em prol da moralização da vida po-
lítico-partidária do nosso país’ justificaria ele seguir a linha desenvolvida 
pela maioria da Corte, ficando claro que, para o ministro, o procedimen-
to adequado a essa pretensão282 reformista é o da emenda constitucional, 
e não o da interpretação constitucional. 

279 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 89

280 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 281-284. 

281 Ibidem, p. 283. 

282 Nos julgados sobre a fidelidade partidária (STF – Pleno, MS 26.602/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 
em 04.10.2006, DJ de 17.10.2008; STF – Pleno, MS 26.603/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 
04.10.2006, DJ de 19.12.2008; STF – Pleno, MS 26.604/DF, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 
04.10.2006, DJ de 03.10.2008) discutiu-se se o eleito que abandonasse o partido pelo qual se elegeu 
implicaria em perda necessária do mandato, de modo que os parlamentares “infiéis” seriam ou não 
substituídos pelos suplentes. Embora não estivesse expresso na Constituição – nos artigos 55 e 56 
–, a Corte votou a favor da fidelidade partidária. “O fato é que não há nenhuma previsão nem na 
Constituição (art. 55) nem na legislação de perda de mandato nessa hipótese. Estabelecê-la de forma 
aditiva parece-nos ser uma ação legislativa por parte do Supremo Tribunal Federal e, portanto, muito 
embora tenha sido comemorada, devemos vê-la com cautela, pois essa seria uma sentença aditiva de 
caráter legiferante” (CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. MEYER, Emilio Peluso Neder. RODRIGUES, 
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Joaquim Barbosa também não invocou a autocontenção quando o assunto 
foi a perda do mandato parlamentar, após o trânsito em julgado do processo. 
Na ocasião, questionava-se se a condenação criminal transitada em julgado 
seria ou não suficiente, por si só, para acarretar a perda do mandato eletivo 
do congressista. Os vencedores, incluindo Joaquim Barbosa, disseram que sim, 
que a Câmara ou o Senado apenas iria formalizar a perda que já tinha sido 
decretada283. No entanto, menos de dois anos depois da decisão, o réu da Ação 
Penal 565, o Senador ruralista Ivo Cassol, é condenado pelo crime de fraude a 
licitações, A Corte, então com novos ministros, modificou radicalmente o seu 
entendimento e decidiu que não, que quem decide se haverá a perda do manda-
to é própria a Câmara ou o Senado284. 

Assim, embora aparentemente acertada do ponto de vista normativo or-
todoxo, a segunda decisão – vista de uma perspectiva histórica, política e em 
relação às personagens da primeira decisão – aparece como instrumento para 
privilegiar determinada concepção político-ideológica, mesmo que não aberta-
mente. A estratégia política de autocontenção da Corte em um segundo mo-
mento, como se não fosse o lugar apropriado para justamente decidir um assun-
to político idêntico ao anteriormente debatido, revela que o decidir e o deixar 
de decidir pode servir como uma postura que se amolda tendo em vista os sujei-
tos e as consequências políticas da lide. O cinismo, aqui, se apresenta na dureza 

Eder Bomfim. Desafios contemporâneos do controle de constitucionalidade. Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2012, p. 123).

283 O embate interpretativo girava em torno de dois dispositivos da Constituição: o art. 15, inciso III, 
(que diz que a perda ou suspensão se dará no caso de condenação criminal transitada em julgado) e o 
art. 55, § § 2º (a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, 
por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado 
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa) e 3º (a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa).Na ocasião, numa intepretação um 
tanto quanto forçada, a Corte decidiu que a perda era apenas formalizada pela Casa Legislativa. 

284 No início de maio de 2017, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal modificou novamente 
o entendimento sobre a matéria, quando julgou a AP 694/MT, dando duas respostas conforme a 
condenação do parlamentar. A primeira: se o parlamentar for condenado a uma pena em regime 
aberto ou semiaberto, a condenação criminal não gera a perda automática do cargo, de forma que 
Plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o condenado deverá 
ou não perder o mandato. A segunda: se o parlamentar for condenado a mais de 120 dias em regime 
fechado, a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação, de modo que caberá à Mesa 
da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda. STF. 1ª Turma. AP 694/MT, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 2/5/2017 (Info 863).
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e flexibilidade de posturas distintas em relação a casos concretos praticamente 
idênticos: a interpretação varia quando o que se está em jogo é a autoconserva-
ção do poder de uma casta que compartilha semelhantes ideais de vida.

Por fim, há de se mencionar, enquanto estratégica cínica das decisões judi-
ciais, o recente fenômeno da “ judicialização da política que se diz apolítica”. Se 
inevitalmente, no contexto de deferência legislativa ao Judiciário e crescente 
confiança em meios judiciais para resolução de controvérsias políticas e morais, 
que transformam tribunais superiores em importantes órgãos de decisões po-
líticas285, o “bom” ativismo judicial tenta dar condições suficientes à proteção 
de direitos positivados no texto constitucional, há também um “mau” ativismo 
que, paradoxalmente, orienta-se a partir de uma ideia de autocontenção políti-
ca: em outros termos, cria-se uma tentativa de distinguir o direito da política, 
ao mesmo tempo em que se percebe seu intricamento e a consequência de seu 
entendimento na construção social.

Um exemplo disso se relaciona à problemática da greve realizada por moti-
vação política286. Recentemente, o TST considerou abusiva a greve realizada 
por explícita motivação política, mesmo que por curto período de tempo, sob 
a justificativa de que o “empregador não dispõe de poder de negociação para 
pacificar o conflito” (Informativo nº 157 do TST - abril/2017). Em que pese os 
estudos e a doutrina reconhecidamente mais avançada garantirem o direito à 
greve não só como um direito fundamental, mas enquanto instrumento capaz 
de ampliar os direitos fundamentais, bem como perfilharem da ideia de que 
greve por motivação política é uma garantia constitucional quando o tema 
tem pertinência direta com as questões relacionadas ao trabalho, entendi-
mentos que restringem o direito à greve, tal como o referido, fazem um juízo 
político, sob a veste de um argumento jurídico, do que seria a própria política 
e o direito. Não se trata, portanto, de um credo normativo ortodoxo que vem 

285 Cf. HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Tradução 
de Diego Werneck Arguelhes e Pedro Jimenez Cantisano. Revista de Direito Administrativo, n. 251, 
maio/ago. 2009. p. 163. 
Reitera-se que a discussão sobre o que representa a judicialização da política e o consequente 
governo de toga não é objeto do presente trabalho. O objetivo central, aqui, é evidenciar um tipo 
de racionalidade - com seus mecanismos – que aparenta ser imune às propostas mais diversificadas 
configurações e diálogos institucionais.

286 Cf. BABOIN, José Carlos de Carvalho. O tratamento jurisprudencial da greve política no Brasil. São 
Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013. (Dissertação de Mestrado em 
Direito do Trabalho)
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a erigir um muro entre lei e política, de modo que as definições e aplicações 
decorram exclusivamente da lei literal; antes, porém, relaciona-se com um 
credo político que vem a dizer que é política tudo aquilo que não faz parte 
da concepção político-ideológica do próprio establishment: o que os inimigos 
fazem é política, ao passo que os amigos definem o que é direito e também os 
limites entre o público e o privado.

Nessa perspectiva, quando a fundamentação utilizada pelo magistrado apa-
rece imune à justificação racional ao excluir certos conceitos – como o próprio 
conceito de política e moralidade política, nos casos acima – do debate público; 
quando se erige uma ausência de justificação, ou melhor, uma justificação em 
que a autoridade presume ser válida sem explicitar ou explicar o motivo, ali se 
delineia o que José Rodrigo Rodriguez denomina “zona de autarquia” 287. 

A zona de autarquia é formada por argumentos sob a aparência de 
direito, mas que, na prática, não permitem o controle da argumen-
tação pela sociedade, uma vez que não possibilitam a reconstrução 
organizada do raciocínio que serve de fundamento para a decisão ou 
para as decisões tomadas288 

O conceito jurídico é dado, nesse sentido, como argumento de autoridade, 
que não aceita a problematização de si mesmo, justamente por remeter a uma 
justificação de poder que quer permanecer implícita, inquestionável e vista como 
axioma jurídico-institucional. Na zona de autarquia, o silêncio eloquente ou a 
falsa fundamentação,289 que confere aparência racional a decisões exclusiva-
mente pessoais ou estratégicas, desempenham o mecanismo cínico de desenhar 
a identidade da jurisdição através daquilo que ela não diz ser. Explica-se: diante 
das contínuas transformações sociais e das ascendentes emancipações kynicas, 
isto é, oriundas do interior de grupos historicamente humilhados e ofendidos, 
o cinismo, enquanto forma de dominação que se percebe como pós-ideológica, 
vale-se do imperativo vazio de tentar manter a ordem e conservar os costumes 

287 Rodriguez, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
FGV, 2013, p. 172. 

288 RODRIGUEZ, J. R.. Figuras da Perversão do Direito: Para um modelo crítico de pesquisa jurídica 
empítica. Prolegomenos (Universidad Militar Nueva Granada), v. XIX, p. 99-124, 2016. p. 107.

289 Rodriguez, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
FGV, 2013, p. 58.
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por meio da ideia de que são os juízes e as cortes os últimos legitimados a decidi-
rem o que é legítimo ou não. Não sem pertinência que José Rodrigo Rodriguez 
liga a noção de zona de autarquia aos fundamentos “exclusivamente persona-
listas290” presentes nas instituições brasileiras. Nesse aspecto, tanto a percepção 
do que seria o direito quanto à percepção do que seria a instituição jurisdicional 
estaria vinculada não a uma ideia afirmativa, não a uma ideia orientada e plena 
do que seriam os objetivos da decisão ou de uma concepção clara de justiça, 
antes, porém, nota-se que da zona de autarquia emerge um sujeito que tenta se 
identificar em um front esvaziado e indeterminado. Tendo em vista as bandeiras 
erguidas por outros com os quais não se reconhece ou identifica, o juiz e as cor-
tes são chamados a cuidarem de si próprios291, de seus interesses pessoais, sem 
que haja uma bandeira uníssona e concatenada: apega-se àquilo que assegura a 
manutenção do poder, como um fim em si mesmo.

Aos poucos, diante da inconfiabilidade do todo, diante da impressão de que 
a mutabilidade das ideias e das paixões afeta, instiga e se dissipa consoante a 
distintos momentos e situações292, a instituição é percebida não como um auxí-
lio para o homem em sua autoafirmação, mas como meio e instrumento de uma 
ação egoísta que se desenvolve no seio de um ambiente já niilista e consciente 
do vazio da ideologia: a sobrevivência através e por meio da instituição, assim 
como no grande inquisidor dostoievskiano, torna-se fim em si mesmo enquanto 
a “única coisa palpável em meio ao redemoinho da ausência de essência293”. 

É, aqui, que o credo político, observado de perto e objetivamente, aparece 
não como uma vontade firme e decidida, como querem os atitudinalistas, ou 

290 Ibidem, p. 21. 

291 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012.p.554.

292 Em uma interessante passagem de O Homem Sem Qualidades , Musil descreve o conde Leinsdorf, 
monarca da Kakânia como uma pessoa que não conseguia confiar em pessoas inteligentes reunidas 
para discutir a situação do Império: “Sim, toda a vida lhe dava a impressão de que, ao lado de um 
estado de inteligência individual – bem como nos mecanismos oficiais, entre os quais ele incluía, 
sabidamente, crença e ciência – existia um estado absoluto de inconfiabilidade no todo. Apareciam 
horas ideias que não se conheciam, instigavam paixões e logo depois sumiam outra vez; as pessoas 
corriam ora atrás disso, ora atrás daquilo, caindo de uma superstição em outra; uma vez gritavam 
saudações a Sua Majestade, da outra pronunciavam repulsivos discursos inflamados no Parlamento” 
(Op. cit. p. 1042) 

293 RAUSCHNING apud SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e 
outros. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.p.582
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enquanto opção calculada e teleológica, como apregoam os estrategistas, antes, 
porém, posiciona-se também como afetado pela natureza cambiante do senti-
mento, do sentir-se e percebe-se diante de uma situação em que se tem várias 
verdades que se entrechocam, mas que diante da inexorabilidade da decisão, é 
preciso escolher uma postura e a escolha pode se manifestar tanto irracional 
quanto também involuntariamente. 

Robert Musil escreve:

Pode-se encarar uma configuração tão enredada como essa de vários lados, 
e escolher, no quadro teórico, uma coisa ou outra como eixo; surgem ver-
dades parciais, cuja interferência mútua faz a verdade se elevar lentamente. 
Mas será que realmente se eleva? Sempre que se considerou uma verdade 
parcial válida, a coisa vingou em nós. De outro lado, porém, dificilmente 
teríamos chegado a esse parcial, se não o tivéssemos supervalorizado. Assim, 
a história da verdade e a história dos sentimentos dependem grandemente 
uma da outra, mas a do sentimento permaneceu na sombra294.

 Jogar a luz no sentimento, tornar explícito o que se apresenta como causa 
implícita, revelar a mecânica por detrás dos humores. A modernidade releva-
-se como sala de autópsia dos deuses, onde, cirurgicamente, são expostos os 
componentes do que antes era travestido de invisibilidade. Se, antigamente, 
desnudar significava tirar as camadas de roupas, uma a uma, na verificação do 
sentido e da função de cada tecido da cultura, hoje, desnudar significa dissecar 
anatomicamente a pele, os músculos e o que está no âmago de quem veste. 
Não há intimidade o suficiente para esconder o deus pessoal – ou seria o deus 
pessoal explicitado nos fatores que o determinam? O que está em jogo não é a 
substituição do ídolo pelo idólatra nem a constatação do caráter reflexivo do 
espelho do conhecimento. Antes, porém, a modernidade explica que é impe-
rativo aclarar o que se mostra oculto, e diante das partes – as verdades parciais 
de Musil – aclaradas, perceber os “pontos de intervenção potencial para a au-
tointervenção295”: o desnudamento e a explicação cirúrgica são os passos que 
antecedem a operação do homem por ele mesmo. 

294 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 1046

295 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 
61.
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O credo político vê o credo normativo como veste, como perspectiva que 
cristaliza o processo sem perceber que por detrás de todo processo e lei há 
objetivos políticos, intenções pessoais e institucionais capazes de ditar o sen-
tido do texto. O credo político adverte ao credo ortodoxo normativo que não 
existe apenas a lei, mas também o entorno, entorno composto por um conjunto 
dissonante de intentos egoicos que reclamam sempre uma decisão que perce-
ba as circunstâncias e considere essa dissonância. Que a lei não é um deus ex-
terno, ídolo artificial posto pelo Leviatã, que requer uma adoração mecânica, 
em que os credos pessoais são anulados e o olhar cego ante as transformações 
sociais e culturais é requerido. Mas que há uma percepção pessoal e vontades 
pessoais que interpretam e reinterpretam as normas para se adequarem ao 
entorno e/ou a concepções institucionais ou ideológicas. Os juízes e as cortes 
não estão isolados no que se refere ao dizer o direito ou ter a última pala-
vra sobre a Constituição – na expressão de Sandford Levinson, o catolicismo 
constitucional dá lugar ao protestantismo constitucional296, o qual é exercido 
por múltiplas vozes e crenças que coexistem dentro de um sistema que busca 
sua estabilidade nas regras constitucionais. Não há corte ou juiz que se isole 
da opinião pública, dos fatores institucionais e das transformações sociais; 
não há corte ou juiz que possa professar a ortodoxia normativa sem recair 
numa postura inevitavelmente política: o grande inquisidor dostoievskiano e 
os fariseus, cinicamente, exclamam que se existissem no tempo passado, não 
deixariam que fosse derramado o sangue dos profetas, e com isso testificam 
que são filhos dos que mataram os profetas297. Pois toda a postura é política, 
mesmo aquela que se diz apolítica.

No entanto, só por tentar desnudar o credo ortodoxo, o credo político não 
está imune a um segundo desnudamento. É aí que aparece o credo biológico, o 
qual vê a perspectiva política como pele nua a ser dissecada, como intimidade 
cujo pudor deve ser suprimido. Por trás de toda intimidade, por trás de todo 
deus pessoal que, consoante o credo político, é a origem do mundo interno 
de cada um, há um condicionamento natural, há uma inclinação física e uma 
necessidade fisiológica que revelam que o que é sagrado também é derivado de 
espuma, músculos e circunstâncias.

296 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011. p. 68

297 Mateus 23: 30-31
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Ortega y Gasset dizia “yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella 
no me salvo yo”298. Se o credo político descobre entorno, enquanto composto 
por circunstâncias psicológicas, ideológicas e institucionais, bem como revela 
a influência dessas circunstâncias diante da lei, emerge do credo biológico um 
deslocamento do objeto da observação: implicitamente se afirma que talvez não 
haja eu tampouco o “y” que se liga a “mi circunstancia”, mas só existiria o en-
torno, só haveria a determinação natural que faz das leis não um reflexo das 
intenções e ponderações esclarecidamente pessoais, mas apenas de justificações 
que pouca relação tem com uma reflexão supostamente racional. 

Gustav Courbet, A Origem do mundo, 1866.

298 ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote. O. C. I; Alianza Editorial, Revista de Occidente, 
Madrid, 1983, p. 322.
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Veronika Bromová, Vistas, 1996
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Capítulo 5: O Credo Biológico

1. O Teatro da natureza

Em “O Teatro de Marionetes”, Heirich von Kleist conta um diálogo, ocorri-
do no inverno de 1801, que teve com o Sr. C, famoso bailarino da época. Segun-
do o Sr. C, o ápice da arte da dança estaria próximo à suave dança das mario-
netes, em que os movimentos, cada qual com seu próprio centro de gravidade, 
obedecem “por si sós, mecanicamente, sem nenhuma ajuda”299 aos comandos 
do titereiro. A observação é irônica: busca-se um artista imparcial, separado das 
afetações do mundo e de suas próprias intenções – o exprimir o espírito no cor-
po significa livrar-se de toda reflexão subjetiva, anular o eu e a circunstâncias 
e deixar-se levar pela espontaneidade de um titereiro desconhecido. O espírito, 
na visão de Kleist, apareceria quando não houvesse espírito.

Mais que irônica, a indicação do literato é paradoxal. Ante a pergunta “o 
que moveria o bailarino?”, movem-se duas alternativas: a) a circunstância de 
deixar ser levado pela espontaneidade em seus fios, sujeitos a fome, frio e aos 
ditames da natureza que envolve o títere e o titereiro e b) o buscar, em si mesmo, 
eliminando o ego, os fios e os intentos, até ser reflexo de uma graça que rasga a 
percepção dos sentidos. Sentir o ser levado até levar a não sentir. 

O paradoxo de Kleist serve para introduzir um problema que envolve a per-
cepção e a postura dos juízes ante ao modo de decidir segundo o credo bioló-
gico. Se a modernidade inicia-se com o imperativo de ser levado a não sentir, 
sendo “os juízes da nação” apenas “a boca que pronuncia as palavras da lei, seres 
inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor300”, contem-
poraneamente, discute-se tal imparcialidade, não mais pela ótica da anulação 

299 KLEIST, Heinrich von. Sobre o Teatro de Marionetes. Tradução de Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: 
Sette Letras, 1997. 

300 MONTESQUIEU. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996 (Col. Paideia) p 175.  
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do eu e das circunstâncias, mas pela perspectiva da anulação do eu através das 
circunstâncias: o sentir o ser levado a decidir.

A abertura para tal perspectiva e proposta já houvera sido indicada no 
realismo jurídico do início do século XX, o qual se mostrava como movimento 
embrionário para o desenvolvimento dos credos políticos e biológicos desen-
volvidos nos anos posteriores. Que o direito não está somente nas leis, em 
um mundo ideal e moral, cognitivamente acessível e realizável, mas também 
presente na vida natural. Que o ser humano não é uma tábula rasa301, mas 
condicionado por genes e meios, de modo que há uma estrutura inerente que 
permanece resistente às tentativas de domesticação culturais. Que o juiz é 
um ser humano sujeito a falhas, a variações emocionais e à necessidade de 
reconhecimento social e que, muitas vezes, mais que se ater à lógica fria e à 
racionalidade ideal, os julgamentos são condicionados às concepções ideo-
lógicas, circunstâncias biológicas e outros fatores extrajurídicos. Todos esses 
aspectos não foram obliterados pelo realismo.

Notoriamente influenciados pelo naturalismo filosófico, como foi mencio-
nado no capítulo anterior, o realismo jurídico destacava, dentre outros aspectos, 
a influência biológica idiossincrática no momento da decisão, de forma que a 
resposta do magistrado mais se aproximaria de uma justificação jurídica para 
fatores extrajurídicos. 

Não restam dúvidas que haveria, em tal postura, uma desconsideração am-
plificada ao modelo jurídico de comportamento judicial, atribuindo a decisão 
judicial um grau de aleatoriedade e insegurança jurídica desproporcional. Ape-
sar de conclusões aparentemente pueris e metodologias frágeis, o realismo jurí-
dico atentou para o fato de que o sujeito desempenha um papel bem maior do 
que se supõe. Desde a virada realista, há fortes evidências, corroboradas pela 
psicologia moral, pela filosofia, pela sociologia e pela ciência política, de que os 
juízes não decidem de maneira tão racional quanto se deseja ou se imagina. Ali-
ás, atualmente, com o avanço da psicologia contemporânea, a teoria descritiva 
realista ganha maior fundamentação. 

No entanto, até que ponto o ambiente influencia na decisão e até que ponto 
os sistemas de imunidade e do entorno envolvem as decisões dos juízes?

301 Cf. PINKER, Steven. Tábula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana. Tradução: Laura 
Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
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2. A descoberta do entorno e da imunidade em tempos  
de patologias autoimunes

Peter Sloterdijk, em Esferas III, resgatando as pesquisas de Jacob Von Ue-
xküll, biólogo da primeira metade do século XX, destaca a emancipação do con-
ceito de meio ambiente. Este passa a ser visto autonomamente, tanto enquanto 
condicionador de crenças – como se inclinaram os etnólogos ao pesquisar as 
culturas indígenas – quanto como formador biológico – como evidenciado após 
as pesquisas de Darwin. Gradualmente, emerge a consciência política moderna 
em reconhecer o meio ambiente como algo a ser protegido contra a desenfreada 
ação humana. Recente, então, manifesta-se a preocupação com o ambiente e a 
análise de como ele influencia a percepção do homem e da sociedade302.

Assim, no impulso moderno de explicitar o implícito, de transformar o dado 
em construído e reconstruir atomicamente as palavras e as coisas – as quais 
geneticamente passavam despercebidas –, nasce o credo biológico, que professa a 
fé de que “a vida é sempre vida em um entorno, e com isso, também contra um 
entorno e em oposição a muitos entornos estranhos303”. Já não se pode dizer eu 
sem ver as circunstâncias que o contornam – e, vendo-as de perto é possível até 
mesmo dizer que elas que delimitam e definem o eu. 

A descoberta do entorno, isto é, de tudo aquilo que externamente con-
diciona e influi na construção, ação e percepção do homem, é concomitan-
te com a descoberta da imunidade, enquanto reação do indivíduo à ordem 
externa. Nesse sentido, já não se pode mais pensar a integridade como um 
diluir-se numa estrutura externa, enquanto o ser parte de um Leviatã líquido 
que não individualiza seus compostos, antes, porém, íntegro é o organismo 
que percebe também sua delimitação em relação ao entorno304 e cônscio de 

302 Interessante pontuar a evolução na história da legislação do direito ambiental. Até a década de 
1950, no Brasil – e também no mundo –, pouca preocupação legal era despendida em relação ao 
meio ambiente. A compreensão do meio ambiente como um todo integrado e independente e a 
consequente autonomia do direito ambiental só foram alavancados na década de 1980. A Lei nº 
6.938/81, por exemplo, define o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas” (Art. 3º, inciso I). Assim, gradativamente, nota-se a percepção do entorno que condiciona a 
própria configuração social, entorno esse que é visto, então, como objeto a ser protegido pelo direito.

303 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 153.

304 Ibidem, p. 154.
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que não há um só olho – o olho dos olhos ou a única bolha de sabão – mas 
há tantos mundos e tantas espumas que estreitamente colidem-se, cruzam-se 
e interferem por todas as partes305. 

É nesse contexto que a modernidade esclarecida já não mais fecha os 
olhos para a inevitável cegueira sistêmica, a qual escolhe um ponto de par-
tida e se fixa neste ponto. O olho olha a si mesmo e se vê como plural num 
mundo de olhos e, ao se ver, percebe que a vida determina-se não apenas 
pela participação e convivência no todo, mas também pelo encerrar-se em 
si mesmo e seletivamente se negar a participar desse todo306. Ilustrada a si 
mesma biologicamente, a modernidade aprende que a ética da coexistência 
coexiste com a ética de salvaguardar os interesses individuais das unidades 
finitas: imunidade e percepção do entorno são simultâneas. Pois, para o 
organismo, nociva é a maior parte do que o rodeia, de modo que, por isso, 
ele escolhe, seletivamente, as coisas que lhe tem interesse307, as perspectivas 
mais úteis, mais seguras e mais convenientes.

O não-saber protege, ou, na expressão de Cícero, “a ignorância dos males 
futuros é mais útil que o conhecimento”. Quando se vislumbra, hoje, a forte 
onda reacionária nas redes sociais e na maior parte dos comentários nos por-
tais do mainstream jornalístico, onda que frequentemente confunde direitos 
humanos com posições políticas e ideológicas, onda que, com uma argumen-
tação rasa e ad hominem, impõe violentamente sua cegueira, generalização 
e irredutibilidade de posição, percebe-se facilmente uma imunidade cultural 
ante ao imperativo esclarecido de sempre pensar e alimentar continuamente a 
dúvida. Reflexo de um organismo que erroneamente ou cinicamente associou 
a solidariedade comunitária ao totalitarismo, leitura histórica a revanchismo 
e que nem mesmo tenta perceber as diferenças de posições entre as indi-
vidualidades que compõem as espumas comunitárias, o novo reacionarismo 
testifica a ruína do cândido credo iluminista de que a humanidade caminha 
dialeticamente ao progresso e à emancipação – pois cada dia prova-se que 
a história está cheia de retrocessos, que tolo é quem acredita que à medida 
que avança a civilização no tempo menor é a barbárie e maior espaço tem o 
homem para se realizar como indivíduo. 

305 Ibidem, p. 191

306 Ibidem, p. 154. 

307 Ibidem, p. 154.
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Sloterdijk308 lembra que Nietzsche, em suas investigações sobre o modo de 
funcionamento da consciência humana, houvera reconhecido a existência de 
um sistema defensivo mental que se coloca a si mesmo como centro, a serviço 
de suas necessidades de sentido. Em agosto de 1886, Nietzsche escrevera:

Esse imperioso algo a que o povo chama “espírito” quer ser e quer se sen-
tir senhor, dentro e em torno de si: tem a vontade de conduzir da mul-
tiplicidade à simplicidade, uma vontade restritiva, conjuntiva, sequiosa 
de domínio e realmente dominadora. Suas necessidades e faculdades são 
aqui as mesmas que os fisiólogos apresentam para tudo que vive, cresce e 
se multiplica. A força que tem o espírito, de apropriar-se do que lhe é 
estranho, manifesta-se num forte pendor a assimilar o novo ao antigo, a 
simplificar o complexo, a rejeitar ou ignorar o inteiramente contraditório: 
do mesmo modo ele arbitrariamente sublinha, destaca e ajeita para si 
determinados traços e linhas do que lhe é estranho, de cada fragmento 
de “mundo exterior” (...) se acha também impulso aparentemente opos-
to, uma brusca decisão de não saber, encerrar-se voluntariamente, (...) 
um estado defensivo ante muita coisa conhecível, uma satisfação com o 
obscuro309. [destaque nosso]

Se a leitura fisiológica da racionalidade e a perspectiva de análise do com-
portamento segundo o critério biopsiquíco310 pode ser contemplada na percep-
ção da postura ativa e altiva das massas reacionárias, que se vangloriam de sua 
ignorância e dos discursos de ódio, da mesma forma é possível ler a omissão 
daqueles que têm uma postura teoricamente mais crítica e esclarecida.

“Basta olhar um jornal”, diz Ulrich, “ele está cheio de uma imensa opacida-
de”, “fala-se de tantas coisas, que seria preciso mais capacidade de pensar do 

308 Ibidem, p. 159.

309 NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Tradução de Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. §230, p. 122-123. 

310 É preciso salientar que o credo político não se ancora numa visão fisiológica da racionalidade, mas 
nutre-se da visão de uma racionalidade instrumental, a qual evidencia a máquina do pensamento, esse 
construtor de conceitos contínuos e de visões de mundo múltiplas, as quais, no entanto, podem ser, 
através da máquina, traduzidas matematicamente num denominador comum. A razão instrumental 
não diz mais nada além do que pode ser medido e observado factualmente – a possibilidade de outros 
mundos inteligíveis não somente é proibida, como é “tido como um palavreado sem sentido”. IN: 
ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido 
Antonio de Almeida. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 2005. p. 38
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que a de um Leibniz”311. Ora, tendo em vista a pluralidade de bandeiras, não 
se pode querer tudo, igualmente, as batalhas são escolhidas pelo homem que as 
quer lutar. Diante do espectro da irascibilidade reacionária da massa popular, 
a inércia ou falta de combatividade de quem percebe o avanço de tais forças 
antidemocráticas pode também ser explicada pela imunidade e desejo de auto 
conservação: o refúgio de não ver com atenção devida ou, vendo com atenção 
devida, tentar ignorar ou manter-se inerte, consciente de que, diante do impe-
rativo de confronto que permanentemente ressoa e convoca as lutas de visões 
de mundo opostas, é melhor tentar se cegar para as transformações do que 
encará-las esclarecidamente de frente. O que se percebe, então, são as reações 
fisiológicas mais diversas que variam desde a assunção do estado de guerra à he-
sitação desejosa de uma suposta prudência – a prudência de tentar ver, de longe, 
o campo de batalha dissonante e incerto, como narra Musil no comportamento 
de Ulrich, o seu homem sem qualidades.

A interpretação dos fatos, realidade e normas é também um fenômeno 
corporal, de sentir, tocar, cheirar e ver o que se apresenta e a forma como se 
apresenta. A natureza fisiológica da interpretação faz vir à tona não apenas a 
influência de um complexo jogo de hormônios, processos bioquímicos incons-
cientes e comportamentos celulares ante ao entorno, mas também ressalta a 
natureza interpretativa da própria fisiologia. Explica-se: os sistemas de imuni-
dade dos indivíduos, muitas vezes, com a finalidade de manutenção de segu-
rança, podem produzir enfermidades autoimunes, de modo que os anticorpos 
no organismo aparecem menos como uma polícia imigratória que expulsa e 
destrói os estrangeiros, e mais como uma companhia de teatro, em que alguns 
se vestem de invasores e lutam consigo mesmos312. A própria imunidade vê 
parte de si mesma como entorno a ser combatido e se volta na tentativa de es-
tabelecer um contorno, uma limitação dentro de si mesma – há internamente 
uma luta que tem não um agente exterior, mas o próprio corpo como campo e 
inimigo de batalha. Assim, a interpretação dos fatos e normas, enquanto par-
te de uma visão biológica, submete-se a múltiplos fatores ambientais e fisioló-

311 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 229

312 SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 
157.
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gicos, tanto internos quanto externos, que geralmente obstaculizam possuir 
uma visão clara e explícita das coisas. 

Soma-se a isso a percepção de Dworkin acerca da natureza interpretativa 
do direito – e consequentemente moral, já que a argumentação moral faz parte 
do raciocínio interpretativo –, de modo que, perguntar sobre como julgam os 
juízes é também perguntar sobre como são interpretados e feitos os julgamen-
tos morais. Considerando que questões jurídicas também gravitam em torno 
do domínio da moralidade e que a moralidade não é meramente uma questão 
estritamente cognitiva, psicológica ou biológica, mas um amálgama entre tais 
estruturas é conveniente expor a pesquisa de Jonathan Haidt313 sobre o fun-
cionamento de como é feito o julgamento moral. Pesquisa essa que contribuiu 
muito para a retomada do realismo jurídico na descrição de como o sujeito se 
comporta biopiscologicamente nas decisões judiciais314, tendo em vista agora a 
ascendente evangelização do credo biológico. 

3. O modelo sócio-intuicionista de Haidt

Se no “Crepúsculo dos Ídolos”, Nietzsche 315 indicava que os julgamentos 
morais são racionalizações post hoc de sentimentos originários de um mo-
mento anterior, alertando que, no fim das contas, em princípio, age-se ins-
tintivamente e depois a reflexão atua como justificador dos atos instintivos, 
justificações tais que pouca relação tem com uma reflexão supostamente 
racional, hoje, tal posição parece encontrar fundamentação nas pesquisas e 
estudos de Jonathan Haidt, o qual procura explicitar e explorar o papel das 
emoções nos julgamentos morais. 

Impulsionado pelas contribuições em antropologia, psicologia evolutiva, 
neurociência e psicologia experimental, Haidt constrói sua perspectiva através 
de um modelo intuicionista social. Suas proposições são simples: em relação à 

313 HAIDT, J. The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. 
Psychological Review, v. 108, n. 4, p. 814-834, 2001. p. 814

314 Esta parte do presente capítulo só foi possível graças à participação na disciplina Temas de Teoria da 
Justiça - Neurodireito e Neuroética (DIR856), ministrada pelo Prof. Dr. Renato César Cardoso do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG no primeiro semestre de 2015. Registra-se aqui as 
indicações de leituras, as discussões nas aulas e o proveitoso contato com a temática. 

315 NIETZSCHE. Crepúsculo dos ídolos. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. (A moral como contra-natureza, §5º). 
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intuição, Haidt parte do princípio que as intuições e emoções morais aparecem 
antes da reflexão e são as responsáveis pelos julgamentos morais; em relação à 
parte social, o autor explica que, na maioria dos casos, o raciocínio tem nature-
za instrumental, no sentido de justificar o julgamento que já foi feito intuitiva-
mente, de forma que, nos julgamentos morais, a busca por razões se trata mais 
de uma busca por argumentos sustentadores de posições previamente fixadas 
do que a busca pela verdade. 

Haidt sugere que primeiro surge a intuição moral, depois o julgamento mo-
ral e, ao final, o raciocínio moral. Por intuição moral, o autor compreende o 
instante em que o fenômeno aparece na consciência através de um sentimen-
to que não recorre a explicações lógicas, mas apenas sente se aquele fato é 
bom ou mau, agradável, indiferente ou desagradável. É a avaliação instintiva 
e inconsciente que antecede o julgamento moral. Este, por sua vez, parte de 
valores e virtudes consideradas importantes pela cultura, avaliando se tal ação 
e/ou caráter representa algo bom ou mau nos padrões pré-concebidos, se há 
ou não reconhecimento do fato particular nas normas supostamente universais 
pertinentes à cultura na qual se está inserido. Nesse itinerário, o raciocínio 
moral seria um processo posterior, mais consciente, intencional e controlável: 
o julgador pondera sua intuição diante do fato e de seus juízos e preconcepções 
sobre o significado do fato em relação a sua cultura, de modo que, entre o sig-
nificante intuitivo e o juízo significado, o julgador compreende a formação do 
signo enquanto composto por partes distintas e maleáveis. O raciocínio moral 
seria, portanto, uma percepção do conteúdo e do meio em que o conteúdo ad-
quire significado, acompanhada da necessidade de justificação do julgamento 
anteriormente alcançado. 

No modelo intuicionista social, Haidt descreve quatro conexões mais im-
portantes. A primeira conexão estabelece um vínculo entre o que aparece na 
intuição e o julgamento moral consciente. É o momento em que se diz “isto é 
bom!” ou “isto é mau” sem que se calculem as variáveis presentes nas circuns-
tâncias. A segunda conexão, por sua vez, lida com o raciocínio “post hoc”, em 
que são buscados argumentos para fundamentação do julgamento moral feito 
anteriormente. A terceira conexão ou o terceiro elo tem em vista a dimensão 
social da prática da moralidade e refere-se à ideia de persuasão racional. Haidt 
defende que, nesse ponto, o raciocínio moral consciente e verbal atua teologi-
camente, argumentando a favor de determinada posição no intuito de persuadir 
o próximo. Diferentemente da segunda conexão, neste terceiro elo a argumen-
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tação não se dá apenas por meio da linguagem lógica, mas procura dar ensejo a 
novas intuições aos ouvintes. A ideia do autor é que a melhor forma de conven-
cimento é a tentativa de provocar no ouvinte novas intuições, uma vez que os 
julgamentos morais são causados pela emoção. Se a afetividade desempenha um 
importante papel persuasivo, na quarta conexão, chamada de elo da persuasão 
social, ela aparece mais forte. Nesse ponto, Haidt destaca que o agir segundo 
o comportamento social, enquanto resposta ao contexto social, tem mais força 
do que se imagina. O convencimento pode ocorrer pela mera influência das 
opiniões de amigos e conhecidos, mesmo inexistindo argumentação. 

Em relação a este último ponto, vale destacar um dos vários experimentos 
de Salomon Asch316. Asch elaborou um teste simples cuja tarefa era identificar 
a linha correspondente à esquerda dentre as três linhas à direita. 

Observando a figura, é notório que a linha C corresponde à imagem da 
esquerda. No entanto, o teste era feito da seguinte maneira: o sujeito testado 
dividia a sala com mais sete atores, treinados para, previamente, apontar uma 
resposta equivocada. Percebendo o cometimento de sucessivos erros por parte 

316 Cf. ASCH, S. Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 
1946. 258-290. 
ASCH, S. Social psychology. New York: Prentice Hall, 1952
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dos outros participantes, o testado procurava não ser diferente dos demais, er-
rando sobre o que inicialmente considerava ululante. 

A pesquisa contou com 50 voluntários, que eram sempre os últimos a res-
ponder. Cada pessoa na sala tinha que declarar em voz alta qual linha (A, B ou 
C) correspondia à linha em questão. Dos 18 testes, os atores deram a resposta 
errada em 12. Com a finalidade de notar o comportamento do testado ante 
a influência da maioria, Asch teve o assombroso resultado de 75% dos parti-
cipantes escolherem a alternativa errada, confirmando a resposta equivocada 
da maioria317. Desse modo, percebe-se que a persuasão social, mesmo diante 
de análise de situações mais básicas e absurdas, impera como um dos fatores 
determinantes em ambientes coletivos de tomada de decisão. 

Assim, esboçadas as quatro conexões básicas, componentes do que Haidt 
chama de núcleo modelo, o autor admite a existência de mais dois elos. Se o 
núcleo modelo articula o papel do raciocínio moral como justificador do julga-
mento moral perante os outros, o segundo momento retrata o uso privativo do 
raciocínio moral, ou seja, quando o raciocínio questiona suas próprias crenças, 
convicções e atitudes. O núcleo modelo estabelece a influência do entorno, 
enquanto o segundo momento da pesquisa de Haidt avalia a imunidade ante a 
influência da comunidade. Considerado pelo autor um processo feito raramente 
pela maioria das pessoas, esse segundo momento contém a conexão do julga-
mento fundamentado (quinta conexão) e a conexão da reflexão em contexto 
privado (sexta conexão).

A quinta conexão ou o elo do julgamento fundamentado reconhece que é 
possível chegar a um julgamento pelo uso da lógica, que vai além da intuição 
inicial. Nessa conexão, a racionalidade não está instrumentalmente a serviço 
das intuições, mas é senhora do tribunal do juízo. Não por ser autônoma e 
consciente de si mesmo, mas porque, segundo Haidt, tal conexão geralmente 
ocorre quando a intuição inicial é fraca e a capacidade de processamento de 
informações é grande. Saliente-se também que, muitas vezes, alguns tipos de 
intuição podem ser bloqueados com base em determinados valores morais en-
raizados no sujeito, por exemplo, em casos de inclinações morais para rejeitar a 
possibilidade de aborto em qualquer circunstância, sob o axioma de que a vida 

317 CAMEIRA, Antonio José Miguel. Atracção interpessoal e atracção social na formação de grupos 
psicológicos e na conformidade. Universidade do Porto, 1997 (Dissertação de mestrado). Disponível 
em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/14985/2/29444.pdf Acesso 27 mai. 17. p 54-55. 
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nasce desde a concepção e de que o direito à vida é inviolável. Desse modo, a 
quinta conexão só é possível por estar num terreno não sedimentado, onde as 
raízes instintivas não fixaram suas percepções. 

Por fim, a sexta e última conexão refere-se à reflexão em contexto privado, 
indicando que as pessoas são capazes de criar, de forma espontânea, novas 
intuições, intuições que se opõem ao primeiro julgamento intuitivo. O seu 
principal mecanismo é o que Haidt chama de role-taking: é o se colocar no 
lugar do outro, de forma a vislumbrar determinado problema de uma perspec-
tiva diferente, fato que potencialmente possibilitaria sentir novas intuições. 
Sem prescindir dos componentes sócios afetivos e intuitivos, em tal conexão, 
o julgador acionaria novas intuições ou até mesmo modificaria suas intuições 
anteriores a respeito do caso. 

Portanto, para o modelo sócio-intuicionista social, tanto causas intuiti-
vas quanto causas racionais interferem no julgamento moral. A intuição é 
comum e é usada cotidianamente na geração de julgamentos morais rápidos 
e fáceis. O raciocínio moral só é utilizado quando há um conflito entre 
diversas intuições, quando a predisposição interpretativa não encontra cla-
reza nas informações adquiridas. 

O que Haidt conclui, em suma, é que interpreta-se, geralmente, conforme 
as pré-ferências318. E as preferências são condicionadas pelo ambiente em que se 
está, ambiente entendido tanto no sentido biológico quanto no sentido cultu-
ral. Mas é possível contornar o entorno e internalizar percepções externas que 
anteriormente eram vistas como estranhas, de forma que as inclinações pree-
xistentes são amenizadas quando são situadas criticamente e a razão pessoal se 
abre para o diálogo como o outro. 

Fato é que a linguagem científica de Haidt renovou o que os realistas ju-
rídicos já indicavam e repaginou a qualidade da argumentação em torno da 
vulnerabilidade do processo de decisão dos juízes. Perguntar sobre a possibili-
dade de uma decisão jurídica bem fundamentada torna-se indagar: é possível 

318 Se em Gadamer a interpretação válida é aquela em que o pesquisador, ciente de suas preconcepções 
e das circunstâncias que condicionam seus desvios de percepção, abdica das intuições repentinas 
e faz um uso disciplinado da razão em busca da verdade, Haidt indiretamente indica: a própria 
busca da verdade é condicionada por preferências intuitivas. Embora estar ciente das circunstâncias 
que cercam o “eu” é o primeiro passo para o exame (auto)crítico, é impossível desfazer-se o caráter 
intuitivo e social do próprio método. (Cf GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços 
fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer; revisão da tradução 
por Enio Paulo Giachini. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.) 
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aos juízes deliberar consoante ao quinto e/ou sexto elo descritos no modelo? 
É possível aos juízes uma melhor qualidade na argumentação jurídica ou as 
decisões na maioria dos casos serão feitas de acordo com o núcleo modelo 
formado pelas quatro primeiras conexões?

Noel Struchiner e Marcelo Santini Brando acreditam319 que o elevado volu-
me de trabalho a que os juízes estão submetidos, bem como a automatização da 
rotina do trabalho, seriam fatores que dificultariam o acionamento da delibe-
ração moral das conexões cinco e seis. Salientam ainda que, por muitas vezes, 
o desenho institucional também não promove o diálogo. No Supremo Tribunal 
Federal (STF), por exemplo, cada ministro lê a sua decisão pronta na hora: não 
há momento anterior em que os outros ministros possam participar da composi-
ção do voto. Alterar a decisão, portanto, torna-se demasiadamente trabalhoso, 
principalmente quando há inúmeros processos a espera de julgamento. No fim 
das contas, o juiz faria decisões inconsciente e automaticamente para depois 
fundamentá-las e justificá-las, advogando em torno de uma concepção previa-
mente estabelecida. O raciocínio teria a função de confirmar a intuição. Assim, 
ao buscar razões para justificar o casamento homoafetivo, por exemplo, o juiz, 
ao contrário de ponderar argumentos, acessaria apenas um conjunto de crenças 
e regras que endossariam uma conclusão alcançada pela intuição.

Na construção dialética da decisão – tese, antítese e síntese –, a síntese já 
estaria contida potencialmente e muitas vezes evidenciada na forma como a 
tese é colocada. Concluir seria apenas confirmar ou conformar uma vontade 
posta intuitivamente, sem ponderação e que apenas escuta seu desejo de auto-
conservação. Se, conforme salienta Sloterdijk, a miséria da dialética consiste 
em sustentar uma fantasia de vencedor320, o que é vencido não mais seria que 
algo que não se adequou ao meio ambiente em que integra, àquilo que não foi 
dado ouvidos justamente pela segurança da manutenção da tese. 

Embora dando uma ênfase maior na natureza e na forma como o sujei-
to raciocina dentro de um ambiente, o credo biológico às vezes desdenha 
da capacidade do juiz articular a quinta e sexta conexão do modelo sócio-

319 TRUCHINER, Noel ; BRANDO, M. S. . Como os juízes decidem os casos difíceis do direito?. In: 
Noel Struchiner; Rodrigo de Souza Tavares. (Org.). Novas fronteiras da teoria do direito: da filosofia 
moral à psicologia experimental. 1ed.Rio de Janeiro: POD/ Editora PUC-Rio, 2014, v. , p. 200.

320 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2012. p. 499.
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-intuicionista e preocupa-se mais com a justificação dos erros e tendências do 
comportamento dos juízes do que com a busca de uma argumentação jurídica 
mais refinada e ciente de suas limitações.

O problema em naturalizar o direito é a possibilidade de recair num de-
terminismo que indiretamente anunciaria: “tudo compreender é tudo descul-
par”. Steven Pinker321 alerta sobre a perspectiva determinista que, muitas ve-
zes, instrumentaliza conceitos biológicos para eximir a culpabilidade no plano 
jurídico. Tanto argumentos de determinismo genético – como dizer que o réu 
estuprou porque nele há um “gene do estupro” – quanto de determinismo 
ambiental – como a “defesa Twinkie322 – são utilizados como se as descobertas 
sobre a mente e cérebro estritamente justificassem uma contração na esfera 
da responsabilidade e não uma expansão – mas, compreender mais não pode-
ria ser também responsabilizar mais?

Se o credo político pressupõe o domínio da situação pelo homem, como 
se tivesse uma vontade livre ou uma vontade consciente de suas limitações 
(recuos e avanços estratégicos) frente a outras vontades individuais, o credo 
biológico questiona a própria noção de vontade e se propõe a evidenciar o 
protagonismo da natureza e do entorno no condicionamento das ações do 
homem. Nesse sentido, agora sob a roupagem científica, a argumentação do 
credo biológico inclina-se a meramente associar a aplicação/interpretação de 
uma lei ao determinismo do entorno biológico e cultural, aceitando uma visão 
do homem como um ser de carências323, sempre condicionado por uma força 
que é incapaz de romper. Em vez de reforçar a dificuldade de se chegar às 
conexões cinco e seis, a pergunta que o credo biológico deveria fazer é: como 
possibilitar ao juiz decidir consoante os elos cinco e seis? Ou: como evitar que 
a argumentação jurídica fique restrita ao núcleo modelo e, assim, aos senti-
mentos e racionalizações post hoc dos juízes?

321 PINKER, Steven. Tábula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana. Tradução de Laura 
Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2004

322 Julgamento em 1980 no qual um homem que matou a tiros duas autoridades em São Francisco teve 
sua defesa estruturada em torno do argumento de que ele fora afetado pela ingestão de muito açúcar 
(Twinkie é a marca de um bolinho doce recheado). O réu foi absolvido, surgindo então a expressão 
“defesa twinkie” para designar uma defesa legal baseada em argumentos forçados.

323 Em Esferas III, Sloterdijk critica a visão antropológica e biológica de Arnold Gehlen, que caracteriza o 
ser humano como um ser-de-carências (Mängelwesen), incapaz de se adaptar plenamente a quaisquer 
meios e que almeja, acima de tudo, uma proteção plena aparentemente inatingível. (Cf: SLOTERDIJK, 
Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 532)
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Não que seja inútil evidenciar que o ser humano sendo um sujeito real, sus-
cetível à fome, sede e frio, condicionado por circunstâncias fenotípicas e genéti-
cas, pode inclinar-se a decidir instintivamente. Quanto a este aspecto, recente 
estudo realizado em Israel, por exemplo, revelou que as circunstâncias fisioló-
gicas influenciam diretamente as decisões dos juízes324. O objetivo da pesquisa 
era simples: entender como juízes decidem em casos em que presos requerem 
livramento condicional ou outras melhorias em suas condições prisionais. Os 
pesquisadores, então, coletaram dados de 1.112 audiências judiciais presididas 
por 8 (oito) juízes diferentes, possuindo uma média de 22 anos de experiência 
no exercício da função. A conclusão dos pesquisadores foi de que o fator que 
melhor explicava as decisões dos juízes era a proximidade da decisão à hora do 
intervalo. O dia dos juízes continha dois intervalos, um para o lanche da ma-
nhã e outro para o almoço, fazendo com que os julgamentos acontecessem em 3 
diferentes sessões. Assim que começava o dia, aproximadamente 65% dos plei-
tos eram concedidos, mas esse índice decaía de forma dramática, chegando a 
0% de concessão para os pedidos próximos ao primeiro intervalo para o lanche. 
Assim, concluiu-se que a fadiga mental dos juízes permitia com que fosse ado-
tada uma posição de manutenção do status quo, o que significava a preservação 
das condições prisionais do preso. As decisões que rejeitavam as solicitações e 
preservavam as condições prisionais continham menos palavras e as audiências 
eram mais curtas, e, sendo assim, exigiam menos dos juízes. 

Apesar de considerar, de certo modo, o nível de glicose enquanto, pra-
ticamente, único responsável pelo conteúdo jurídico, para salvaguardar o 
sentido do credo biológico, o corpo não deve ser visto como o determinante 
no comportamento da decisão judicial, antes, porém, a visão do credo bioló-
gico parece indicar a necessidade de autoconstrução do próprio homem em 
contornar o entorno. 

O peso que se dá aos fatores naturais externos sem o contrapeso da sub-
jetividade e do ordenamento jurídico desequilibra a balança da percepção 
de como se deve decidir, que passa a constituir uma perspectiva monovalen-
te. O julgador, nesse caso, vê a si mesmo como um objeto de suas vontades 

324 STRUCHINER, Noel ; CHRISMANN, PEDRO H. V. . Aspectos filosóficos e psicológicos das 
punições: reunindo algumas peças do quebra-cabeça. In: Noel Struchiner; Rodrigo de Souza 
Tavares. (Org.). Novas fronteiras da teoria do direito: da filosofia moral à psicologia experimental. 1ed.
Rio de Janeiro: POD/ Editora PUC-Rio, 2014, v. , p. 165-166. 
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fisiológicas e pressões culturais e supostamente só possui a opção de se sub-
meter a elas, como quem aceita os condicionamentos como incondiciona-
dos ou como quem aceita os diagnósticos de um único médico que, diante 
de uma doença autoimune, insiste em ver o sistema imunológico enquanto 
uma polícia que ataca os estrangeiros. 

Com o subterfúgio do credo biológico, muitos tentam encobrir o fato de que 
quando se considera os objetos externos pesados e o próprio homem – e com 
ele, suas valorações e construções – como falta de peso, esquece que é o próprio 
homem quem dá a medida e os pratos na balança. Sem contar o fato de que 
as técnicas e estudos científicos podem também ser instrumentalizados e, no 
final das contas, agirem como hieróglifos nas mãos de quem ainda detém um 
poder sem uma contraposição crítica. Por exemplo: diante do tribunal de júri, 
um especialista apresenta laudos e ressonâncias e diz que ali, na parte vermelha 
da imagem, está indicada uma lesão no córtex cerebral e conclui, ao final da 
exposição, que há 71,6% de chance do réu não ter consciência do homicídio que 
lhe é imputado; na mão de um camponês é posto um fio e outros fios também 
lhe envolvem o corpo: o polígrafo, a sala isolada, a presença dos policiais e a cir-
cunstância de estar fora de casa sendo coagido, mesmo que não expressamente, 
a dizer a verdade sobre aquilo que supostamente presenciara. Situações que 
envolvem um poder simbólico da ciência e que podem ensejar um acriticismo 
por parte do julgador, de modo que este aceita o veredicto da ciência ou expõe 
justificativas com bases em números e dados que poderiam não corresponder 
certamente ao caso concreto. 

No caso do polígrafo e de circunstâncias que tendem a ser analisadas 
conforme um suposto padrão científico emerge a seguinte questão: até que 
ponto as tais pesquisas e experiências não se tornariam prescrições para 
simulações futuras? Treinar uma mentira, um timbre de voz, uma sequên-
cia diferente de piscar os olhos, a testa enrugando aparentemente de modo 
involuntário – tudo isso não configuraria um novo exercício de aparências 
para atuar em sociedade? Até que ponto a ciência, em sua suposta imunida-
de ideológica e em suas pesquisas comportamentais, não prescreveria uma 
nova aparência de comportamento?

Ao estabelecer a relação entre entorno e decisão, o credo biológico atenta 
para a possibilidade de condicionar o ambiente ou recriar o ambiente através de 
exercícios de resistência – ou exercícios de estufa –, de modo que se torna mais 
fácil mudar a qualidade da decisão através da modificação de entornos e estru-
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turas culturais325. Se jamais é possível explicitar o deus pessoal e íntimo, o credo 
biológico delimita as circunstâncias da teogonia e indica que o deus de Xenófanes 
pode mudar de forma quando o ambiente que o cerca é transformado. Aponta-
-se para uma necessidade de formação e de reerguer um novo templo que não 
fique alheio ao mundo, para além da ortodoxia e dos compromissos estritamente 
pessoais. Ainda na metáfora de Kleist, agora, lança-se os olhos para as cordas, as 
responsáveis para estabelecer o elo e a elasticidade entre títere e titereiro.

325 “Esta situação pode reproduzir-se com a expressão ‘inversão do meio ambiente ou do entorno’. 
Enquanto que, na situação natural, o meio ambiente é o que nos redeia e os seres humanos os rodeados, 
na construção da ilha absoluta se dá o caso de que são os seres humanos mesmos quem concebem 
e dispõem do entorno em que hão de viver mais tarde. Isso significa praticamente: contornar o 
contorno, envolver o envolvente, sustentar o que sustenta. A inversão do meio ambiente cumpre a 
seriedade técnica com a divisa hermenêutica: apreender o que nos apreende”. (IN: SLOTERDIJK, 
Peter. Esferas III: Espumas. Tradución de Isidoro Reguera. Madria: Siruela, 2014, p. 254, tradução 
nossa )
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Capítulo 6: O Retorno Kynico e 
a Decisão sem Qualidades

Parte I

1. Retrospectiva

Modernamente, a razão se exprime enquanto movimento gradual de tornar 
explícito o que era implícito, escavando uma busca de sentido para além do 
texto, para além da vontade e para além do contexto, movimento que se expan-
de criando sempre novas perspectivas, novas esferas científicas que perscrutam 
objetos para, cientificamente, fazer o trabalho de tradução e purificação, eri-
gindo experts, supostamente os únicos capazes e legitimados poder representar 
o que se desvenda ao Esclarecimento. No laboratório, os cientistas, apenas os 
cientistas falam em nome das coisas e os seus objetos de análise se expandem 
e dificilmente se interconectam: ali, um físico teoriza a expansão dos buracos 
negros, aqui um químico sintetiza uma proteína, acolá um engenheiro liga os 
movimentos do robô ao cérebro. Na sociedade, o contrato social delega ao so-
berano e parlamentares a tarefa de representar as vozes múltiplas de parte dos 
cidadãos e de suas ideias. Modernamente, a razão se exprime no papel da me-
diação técnica diante das contínuas especializações, diante de sua expansão e 
criação monodológica quando observa de perto, decompõe e explicita algo que 
se manifestava incluído num primeiro momento: do átomo de Demócrito para 
a análise de Bohr da órbita dos elétrons; do soberano juiz, legislador e execu-
tor à constituição de parlamentos e tribunais nacionais, estaduais, municipais, 
turmas recursais especiais, entre outras instituições e procedimentos que fazem 
de particularidades um universo autônomo. Modernamente, a razão destrói os 
templos antigos, os quais supunham abrigar e referenciar um todo indistinto, 
para reconstruir templos e mais templos de tijolos recuperados das ruínas: a 
tarefa moderna de decomposição para recomposição e ampliação do fragmento, 
até torná-lo um mundo próprio, perfeito e acabado, fechado em si mesmo. 
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Até aqui, puderam ser observadas três perspectivas da decisão judicial, as 
quais vislumbram o mesmo objeto, amplificando as consequências sobre o que 
seria, constituiria ou condicionaria o que se entende por direito e a forma de 
aplicá-lo através da decisão. As três perspectivas foram apresentadas com seus 
credos farisaicamente rígidos, os quais dobram joelhos, cada qual, perante o seu 
deus moderno purificado: o discurso, a sociedade e a natureza. Dentro desses 
templos pouco dialógicos, procurou-se mostrar o campo fértil para o cultivo do 
cinismo moderno, enquanto dialética incompleta que se arma com os mecanis-
mos supostamente universais da esfera fechada da técnica (seja ela enquanto 
correspondência do direito com a estrita legalidade, como no credo ortodoxo, 
seja ela enquanto correspondência e assunção do direito como exclusivo critério 
pessoal e político, como no credo político, seja a técnica própria da visão do 
direito enquanto condicionado pelas necessidades fisiológicas, como no credo 
biológico) para justificar transgressões particulares. 

O isolamento das perspectivas e o ignorar a coexistência entre percepções da 
realidade e suas relações interconexas é parte importante no cultivo da razão cí-
nica, que evoca uma suposta transcendência das ciências em seu aspecto purifica-
dor para mediar interesses imanentes e iminentemente particulares, de modo que 
não são mediadas relações entre o saber, mas o saber é instrumentalizado para 
justificar um interesse privado, um interesse em conservar a posição de poder. 

Nesse cenário, novos saberes – novos híbridos, na expressão de Bruno 
Latour – novas esferas se multiplicam e novamente exigem a tarefa de tra-
dução, purificação e mediação, construindo diferenças e perspectivas cada 
vez maiores, construindo um coletivo cada vez mais complexo. Mas, seria o 
cinismo moderno inevitável diante dos incontáveis e reatualizados instru-
mentos técnicos e conceituais que, isolados em si mesmos, permitem a trai-
ção por meio de uma suposta tradução por parte dos cientistas escolhidos e 
operadores jurídicos do Leviatã?

2. A corda de Arquimedes

Bruno Latour transcreve a narrativa de Plutarco sobre Arquimedes, no epi-
sódio com o rei Hieron. Arquimedes dizia ao rei, orgulhoso e convencido da 
efetividade da técnica matemática, que ele era capaz de mover um grande peso 
com uma força não tão grande. A expressão “dê-me uma alavanca e um ponto 
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de apoio, e eu moverei o mundo” reporta a este diálogo, diálogo que deixou 
empolgado o rei, a ponto de ele levar Arquimedes a provar sua teoria. Então, 
Arquimedes orientou para que um navio bem grande do rei fosse levado para a 
terra, ao custo de muita mão de obra e esforço. Como se não bastasse, Arqui-
medes mandou colocar várias pessoas dentro do navio, tornando-o mais pesado 
que o habitual. E, sentado bem longe, à distância, sem esforço e tranquilamen-
te, Arquimedes acionou uma máquina composta por diversas polias, de modo 
que o navio passou a deslizar sem esforços pela terra, como se navegasse no mar. 
Surpreso, o rei reconheceu o poder da técnica e contratou Arquimedes para 
construir máquinas que permitissem maior comodidade, seja para combater o 
inimigo, seja para facilitar a vida interna, da comunidade.

 Latour, que denomina o episódio de “o golpe de Arquimedes”, destaca 
que “através da polia composta, Arquimedes inverte não apenas as relações 
de força como também as relações políticas”, na medida em que “oferece ao 
rei um mecanismo real para se tornar um homem mais forte que a multi-
dão326”. Por meio da alavanca da técnica, a representação política do Leviatã 
passa a perceber na força mecânica (física) uma relação com a força política: 
por meio de um acordo entre funções, onde cada um faz o trabalho de po-
lias e delega ao soberano apenas o puxar a corda, é oferecido um modo de 
pensar a relação e construção do Estado. Se a corda de Ulisses327 estabelece 
um elo entre homem e deuses, elo no qual as pessoas permitem que apenas 
o comandante testemunhe e comunique a vontade transcendente à comu-
nidade, a corda de Arquimedes não evoca nada além do que está ao alcance 
das mãos e do ajuste entre funções, cálculos e técnicas. 

O episódio de Arquimedes, em princípio, desmitifica as relações de poder, 
através da demonstração matemática de que basta o povo cada qual em sua 
função e um soberano para puxar a corda, que o coletivo artificial do Leviatã 
se move proporcional e simetricamente. O episódio de Arquimedes, indireta-
mente, relaciona o domínio da técnica e o domínio dos povos, o domínio da 
natureza e o domínio da sociedade, e através dessa relação, acrescenta um novo 
saber, um saber através da mediação.

326 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 107

327 Cf. Capítulo 1. 
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Mas Arquimedes, embora caracterize sua corda enquanto imanente, não ig-
nora que há algo transcendente, para além da mera relação e comparação entre 
força física e força política. A lição de Plutarco, endossada por Latour, lembra 
que Arquimedes não quis deixar, a respeito de suas invenções, qualquer anota-
ção escrita, justamente por considerar “a mecânica e, em geral, todas as artes 
manuais vis”328. O zelo verdadeiro de Arquimedes direcionava-se “aos objetos 
cuja beleza e excelência não estavam misturadas com nenhuma necessidade 
material, que não podem ser comparados aos outros” 329. 

Se num primeiro momento Arquimedes produziu um híbrido – na expressão 
de Latour – ao mediar o âmbito das formas da política e as leis da mecânica, o 
segundo momento purifica e dissocia as esferas da ciência e da política, a cidade 
dos homens e o reino do Olimpo. O movimento contínuo da racionalidade em 
tornar explícito o que era implícito perpassa pela descoberta de uma relação 
entre esferas do saber, relação essa que produz uma nova esfera que passa a ter 
autonomia. Media-se para depois purificar. Quando o credo ortodoxo se curva 
à mediação do pacto constitucional através da letra da lei e da fidelidade ao 
procedimento, ele faz dessa relação um templo fechado, um novo deus que não 
aceita nenhum outro deus além dele. Da mesma forma, quando se corresponde 
o espírito da lei às necessidades políticas de manutenção do poder apesar da 
letra da lei, emerge um credo político que não aceita nenhum culto ou faz dos 
outros cultos um culto ao seu próprio deus. Ver o papel da natureza e o supos-
to determinismo fisiológico na decisão comunga da mesma gênese dos credos: 
media-se para depois purificar.  Porém, escreve Latour:

O ponto de Arquimedes não deve ser procurado no primeiro momen-
to, mas sim na conjunção dos dois: como fazer política através de 
novos meios que subitamente tornaram-se comensuráveis com ela, 
ao mesmo tempo em que é negada qualquer relação entre atividade 
absolutamente incomensuráveis? O balanço é positivo, em dois sen-
tidos: Hieron defende Siracusa com a ajuda de máquinas que podem 
ser dimensionadas, o coletivo aumenta proporcionalmente, mas a 
origem desta variação de escala, desta comensurabilidade, irá desa-
parecer para sempre, deixando o Olimpo das ciências como uma fon-

328 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 108.

329 Ibidem. 
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te de forças novas, sempre disponíveis, nunca visíveis. Sim, a ciência 
é de fato a política executada por outros meios, os quais só tem força 
porque permanecem radicalmente outros330. 

Diante das três perspectivas que analisam a decisão em seus contextos e 
esferas, a pergunta se traduz em como constituir a decisão judicial tendo cons-
ciência de que é preciso garantir a fidelidade à lei (credo ortodoxo), sabendo que 
a lei é também um reflexo de aspirações políticas (credo político) e sabendo que 
quem julga está sujeito a uma série de condicionamentos sócio-fisiológicos que 
influem na percepção dos fatos e conteúdos da decisão (credo biológico)? 

A resposta não está em negar cada âmbito ou em diluí-los em uma grande 
teoria. O que é preciso é assumir o hiato entre discurso, realidade social e evi-
dência do condicionamento ambiental – perspectivas tais que, quando apenas 
purificadas, produzem apenas diagnósticos sobre diagnósticos dentro da bolha 
de atuação –, a fim de observar a relações espumosas entre tais esferas e não 
fazer da perspectiva teórica um templo para conter o mundo, mas um espaço 
para compreender o mundo, coexistente com outros espaços. Caso contrário, 
as teorias e a academia continuarão distantes, servindo apenas de sofisticação 
ortodoxa, política ou biológica para explicar fatos e justificá-los ad hoc. 

Por isso, atentar para realidade social e mediá-la com a teoria torna-se fun-
damental para uma virada kynica, numa nova percepção da decisão, tanto como 
forma de estar-no-mundo quanto comprometimento com a efetividade consti-
tucional: o ressignificar contínuo do espírito e da letra do contrato social. Idea-
lismo sem percepção do entorno efetivo é solipsismo; realismo sem a orientação 
de ideais é determinismo.

3. A Constituição em polias

No primeiro capítulo, a metáfora da navegação evocou o papel da constituição 
e a posição dos juízes dentro do percurso do Leviatã – termo esse que, pertinen-
temente, também remete ao monstro dos mares na mitologia judaico-cristã. Na 
ocasião, procurou-se descrever a tensão entre verticalidade e horizontalidade nas 
Constituições modernas, as quais, agora, em um novo céu e nova terra secu-
larizadas, já não poderiam servir-se de uma legitimação exclusivamente divina, 

330 Ibidem, p. 109. 
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de forma que deveria ser incorporada uma ideia horizontal de protestantismo 
constitucional, segundo a qual cada cidadão tem sua própria leitura sobre o pacto 
constitucional e sobre os futuros da comunidade política, e essa leitura deve ser 
levada em consideração no equilíbrio do sistema e na interpretação das leis.

Ali, no esboço do timão constitucional moderno, foi também refutada uma 
percepção ortodoxa e rígida sobre os legitimados a interpretar a Constituição, 
bem como endossado um modelo de legitimidade que não ignorasse as tensões 
democráticas e a participação de cada cidadão. 

Quando Balkin emprega o termo Constitution-in-practice, ele tem em vista 
justamente a necessidade do acordo constitucional permanecer vivo a partir do 
significado mutável do texto331, texto que nada mais expressa senão a fé num fu-
turo, num compromisso que sempre se renova a partir das diferentes aspirações 
de diferentes grupos sociais. Não se trata de ter uma visão convencionalista de 
fundamentar o significado da Constituição no momento em que ela é redigida, 
no desembarcar do povo em terra – como defendem os originalistas –; muito 
menos se trata de ter uma visão pragmatista, que se define de acordo com as 
circunstâncias da história e do entorno, rejeitando o compromisso teórico com 
o passado – como expressa a corrente do living constitucionalism. Entre o espí-
rito do futuro e a letra do passado, esta é símbolo e fundamento da soberania 
popular, e também aponta para fora de si: o texto é textura, sendo uma trama 
de debates e experiências do autogoverno dos cidadãos332. 

A metáfora da navegação encontra a corda de Arquimedes: a Constituição 
flui e desliza mais eficiente quando é movida por polias333. Não basta apenas um 

331 Cf. BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 248. Agradecemos, aqui, a contribuição de doutorando Gabriel Cruz, com seu artigo 
“Resgatando a Constituição”, apresentado na disciplina “Fundamentos político-filosóficos da 
jurisdição constitucional”, ministrada pelo professor Dr. Bernardo Gonçalves Alfredo Fernandes, 
no segundo semestre de 2015. O paper em questão serviu de norte para compreender o programa de 
Balkin na referida obra. 

332 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 236

333 Klaus Günther alude a uma metáfora semelhante ao propor seu modelo da correia de transmissão 
(GÜNTHER, Klaus. Legal adjudication and democracy: some remarks on Dworkin and Habermas. 3 
European Journal of Philosophy, n. 1, 1995, p. 36-54). “Com isso, superadas as críticas de Alexy, temos 
um modelo da correia de transmissão que pode prover legitimidade para o exercício da jurisdição 
nos termos de uma compreensão procedimental do paradigma do Estado Democrático de Direito: 
ele possui uma polia maior que é o próprio sistema de direitos (que não é fruto de um poder divino 
ou de um direito natural, mas da construção histórica de uma razão comunicativa), polia esta que 
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processo democrático representativo, em que a deliberação e manifestação se 
dão dentro das instituições oficiais e de seus membros, dentro dos templos orto-
doxos que se curvam ao procedimento. Pois também a atuação dos movimentos 
sociais influi de maneira substancial na interpretação da Constituição, tentan-
do mudar as atitudes das elites e consequentemente as decisões dos juízes334. 
O que permite ao navio navegar mesmo em terra não é permanecer ancorado 
no mesmo lugar, onde foi instituído ao chegar à nova terra, mas é a dinâmica e 
influência do entorno, com a participação de múltiplas vozes e forças, que per-
mitem a navegabilidade contínua e viva. A constituição não é um acordo exclu-
sivamente transcendental, não constitui o surgimento de uma esfera imutável 
que passa a reger fixamente as relações cotidianas; antes, porém, “o Leviatã é 
um novelo de redes”, em que “nenhuma mão, seja visível ou invisível, surge subi-
tamente para colocar em ordem os átomos individuais, dispersos e caóticos335”.

Embora a interpretação constitucional moderna seja democrática e não 
exclusiva para certas pessoas no leme – na expressão de Balkin, isso ocorre 
quando vige uma Constituição sombria (Shadow Constitution)336 –, a posi-
ção para realmente decidir os conflitos e adequá-los ao significado da cons-

pode ser entendida também como representativa dos princípios que uma comunidade assume sob 
a forma de conceitos (a Constituição); e, uma polia de menor tamanho apresenta os discursos 
racionais de justificação jurídicos, que, por meio de uma interpretação e densificação do sistema 
de direitos permite que os cidadãos, com os procedimentos democráticos de formação da opinião e 
da vontade, definam a forma como igualdade e liberdade serão relacionadas em prol de todos e de 
cada um – nesse momento, os discursos estão abertos a razões morais, éticas e pragmáticas, é dizer, 
a argumentos de princípio e a argumentos de política. A correia que liga essas duas polias representa 
os procedimentos de participação na formação de leis garantidos institucionalmente (a esfera pública 
pressionando o Parlamento, o voto popular, os mecanismos do referendo e do plebiscito, as leis de 
iniciativa popular e daí por diante). Ligada a essa polia menor está outra polia menor ainda, ligação 
esta que é feita por intermédio de outra correia: a última polia quer representar os discursos jurídicos 
de aplicação das normas e a correia que o liga à polia do Legislativo (que, lembre-se, já está ligada 
ao sistema de direitos) remete aos procedimentos de participação na formação dos provimentos 
jurisdicionais. Com isso, é possível manter a coesão interna entre direitos e democracia em todas as 
manifestações do poder político: basta que haja respeito ao princípio do discurso institucionalizado 
na forma de princípio da democracia” (IN: MEYER, Emilio Peluso Neder. A decisão no controle de 
constitucionalidade. São Paulo: Método, 2008, p. 350-351).

334 Ibidem, p. 63. 

335 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 120.

336 Ibidem, p. 7.
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tituição é do juiz, o qual deve cumprir o acordo e também puxar a corda 
para a movimentação do barco. 

A análise de Balkin centra-se no intuito de trazer o papel dos movimentos 
sociais na vivificação da interpretação constitucional e conciliar com a fideli-
dade ao significado do texto constitucional: é preciso ter fé, acreditar no projeto 
constitucional posto no passado e renovar a promessa com o compromisso para 
o futuro. A fé constitucional de Balkin convoca os cidadãos a aderir e com-
partilhar de um projeto posto no passado, de uma promessa de salvação, e não 
deixar o Mayflower no porto como um navio símbolo de um pacto esquecido. 

Todavia, a fé que tanto Balkin apregoa parece uma fé centrada num tempo 
futuro, numa escrita histórica de suas tensões, protagonismos e antagonismos, 
sabe do orgulho dos vencedores e do revanchismo dos vencidos. “Vede, pois, 
como no passado erramos, como tratamos sem isonomia, equidade e igualda-
de os cidadãos, como na segregação racial ou no decreto-lei nº 2.548, de 31 de 
agosto de 1940, que permitia que os empregadores pagassem às mulheres 10% 
a menos do que o salário pago aos homens; vede, pois, que os erros dos nossos 
pais caem sobre nós e o erro em não dar voz ou de não ouvir a voz certa no 
tempo certo deve nos advertir continuamente; vede, pois, que haveremos de 
ter fé no futuro para que não sejamos julgados como iníquos por nossos filhos 
tampouco descompromissados por nossos pais” – parece apregoar Balkin, o 
qual convoca a cada um a ter fé no projeto constitucional, fé não visível, 
pessoal e protestante, que remete a um deus íntimo dentro de cada um, um 
deus que se manifesta pela graça, que existe bastando só nele acreditar, que 
se manifesta através de uma esperança numa redenção feita pelos filhos do 
futuro. Ora, a fé de Balkin é a dos que creram vendo retrospectivamente a 
história, posicionando-se num futuro redentor, que olha de longe os santos 
e pecadores, num tempo que embora se incline para uma visão histórica, 
refugia-se num espaço a-histórico do grande Julgamento.

Ler a história tão somente como uma advertência, ler o texto constitu-
cional e as interpretações judiciais nas decisões de casos emblemáticos337 tão 
somente como modelo do qual se pode seguir ou rejeitar não basta para fluir 
com mais efetividade a Constituição em polias. O profeta Balkin convoca o 
papel dos movimentos sociais na efetividade democrática, com semelhante 

337 BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in an unjust world. Harvard University 
Press, 2011, p. 39



179

Cinismo e Decisão: Como julgam os juízes?

intenção, seu compatriota Larry Kramer338 quer resgatar o papel do povo na 
interpretação e no debate constitucional ante a supremacia judicial. Ambos 
convocam uma participação social que, aparentemente, enfraqueceu-se com 
o tempo339 e querem fazer renascer nos cidadãos aquela centelha que supos-
tamente os pais fundadores dos Estados Unidos da América um dia tiveram. 
Entre a fidelidade às sagradas escrituras e a necessidade do próprio povo su-
postamente reassumir o controle e protagonismo puxando as cordas da Cons-
tituição em polias, agora numa era líquida e funcional, nada aparece mais 
idealista e vago do que a palavra redenção. 

As pessoas cultas que agora encontrava no seu caminho não estavam 
satisfeitas. Reclamavam de tudo, só viam excessos ou insuficiências 
em toda parte, a seus olhos as coisas pareciam nunca ir bem (...) Re-
clamavam da exagerada cientificidade e da ignorância, da crueza e do 
excesso de refinamento, da agressividade e da indiferença: para onde 
voltassem os olhos, havia uma fenda aberta! Seus pensamentos jamais 
repousavam, prendiam-se àquele resquício eternamente errante de to-
das as coisas, que jamais fica em ordem. Por fim, convenciam-se de 
que o tempo em que viviam estava destinado à esterilidade espiritual, 
e só poderia ser redimido por um acontecimento ou uma pessoa muito 
especiais. Dessa forma, entre os então chamados intelectuais, surgiu a 
predileção pela palavra redenção340. 

Mas, se o movimento da racionalidade é tornar explícito o que antes era 
implícito, essa “intuição” constitucional que tenta conjugar e mediar elementos 
e termos da esfera da religião vem à tona mesmo após a tentativa purificado-
ra da racionalidade esclarecida em associar religião e irracionalidade ao longo 

338 KRAMER, L.D. 2004. The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. Oxford, 
Oxford University Press, 363 p.

339 O objeto de investigação de Kramer remete a quem detém ou supostamente deve deter a última palavra 
sobre a Constituição. Na sua leitura histórica foi o povo que assumiu essa função, mas que gradualmente 
passou a deixar de ter o protagonismo na interpretação constitucional. Kramer destaca que, no século 
XX, após a Segunda Guerra Mundial, um ceticismo geral sobre a condução popular do governo vem 
caracterizar o pensamento ocidental, afinal de contas, foi por meio do apelo ao povo que os governos 
fascistas e nazistas se erigiram. Vendo o panorama político sob este prisma, segundo Kramer, tornou-
se mais fácil defender os tribunais na preservação dos compromissos constitucionais e no exercício da 
deliberação moral – é quando nasce, portanto, a ideia do sistema judicial como um fórum de princípio. 

340 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 535
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dos três últimos séculos. A importância de recuperar o elemento da religião 
na interpretação constitucional é vista também, por exemplo, na última obra 
de Ronald Dworkin, “Religião sem Deus”, em que ele distingue duas partes que 
supostamente compõem a religião, a parte científica e a parte valorativa341, e 
argumenta a favor da parte valorativa enquanto perspectiva que contempla não 
o dogmatismo doutrinário, mas a responsabilidade ética do indivíduo na busca 
por aquilo que ele entende como concepção de vida boa (eudaimonia).

Balkin e o papel da fé para a redenção constitucional, Dworkin e a religião 
sem deus, Kramer e a exortação à retomada do protagonismo do povo por eles 
mesmo – observa-se uma tentativa de recuperar algo que se perdeu na artificia-
lização do Leviatã e no imperativo procedimentalista que empurrou qualquer 
substancialismo, qualquer opinião sobre o conteúdo para a margem, para a esfe-
ra, modernamente considerada obsoleta e intransigente, da moral.

 E Ulrich dizia:

- Há milhares de assuntos em que as pessoas se absorvem e nos quais 
aplicam sua inteligência. Mas quando lhes pedimos o que é humano, 
geral, comum a todos, sobram apenas três coisas: ignorância, dinheiro e, 
quando muito, vagas lembranças da religião.
- Isso mesmo, religião! – interveio Arnheim enfaticamente, e perguntou 
se Ulrich acreditava que a religião já desaparecera por completo, sem 
deixar vestígios342. 

Em suma, em seus vestígios, nota-se uma tendência de recuperar certo 
vocabulário da religião, algum elemento que a razão moderna deixou esque-
cida na demolição do passado – a Constituição em polias parece notar que a 
força de Arquimedes está ainda em um elemento não escrito e, quem sabe, 
também incomensurável. 

4. Fazer de Diógenes Arquimedes

No entanto, e se a volta à religião ou o retorno à religião tanto pelo seu 
conteúdo quanto pela sua forma constituir apenas um anacronismo numa ten-

341 DWORKIN, Ronald. Religion without God. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

342 MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Tradução Lya Luft e Carlos Abbenseth. Ed. Especial. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 185
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tativa desesperada de obter um sentido por um mecanismo ultrapassado ou 
indicar apenas uma muleta aparente para auxiliar a compreensão psicossocial 
do Leviatã a fim de torná-lo cada vez mais bem sucedido? E se esse apelo ao 
vocabulário religioso não consistir apenas num “modo de retórica ritual” e em 
“um procedimento de imersão capaz de servir como um meio de autodifusão a 
toda classe de projetos343”, especialmente, o projeto constitucional, que se torna 
mais um instrumento ambivalente na era da razão cínica?

Ora, o cinismo moderno é um revestir de universalidade e fidelidade à 
técnica um ato cujo intento se dá exclusivamente em detrimento de um inte-
resse pessoal que deliberadamente não escuta nem aprecia as múltiplas vozes 
coexistentes: é um impor a supremacia de uma bolha particular, por meio de 
uma esfera do saber, ignorando a coexistência e o tratamento simétrico com 
as várias espumas que compõem o todo. O cinismo moderno aparece como 
uma tentativa de tornar implícito o que diante da análise do entorno e dos 
interesses particulares se mostra como explícito: a nova roupa do rei nu, roupa 
invisível composta pela técnica e por argumentos que vão à contramão do que 
todos veem ou do que o próprio rei antes vira, torna-se veste oficial, chance-
lada pela posição e soberania supostamente democrática. Agora, com a rou-
pagem de uma fé pela fé e da redenção pela esperança, emerge uma vontade 
popular que ainda não diz que o rei está nu, mas espera fielmente que, um dia, 
a história testifique que o rei estava nu e dê a razão a quem diagnosticou – ou 
pior: pela fé, o povo passa a ver a nova roupa do rei, indo contra a natureza e 
se refugiando numa alucinação coletiva.

Ainda na crítica ao vago e ambivalente conceito de fé, especialmente em 
seu sentido histórico adotado por Balkin, questiona-se até quando apenas uma 
leitura histórica bastará para advertir os perigos no futuro de repetir os erros do 
passado? Em um contexto hodierno que ainda resiste em aceitar a igualdade de 
gênero, em que há arautos que não admitem o racismo ou negam até mesmo a 
existência da escravidão, a mera leitura histórica seria hegelianamente capaz de 
converter os duros corações?

É aqui que se propõe uma virada kynica quando se percebe o que os kyni-
cos indicavam como religião. O kynismo explicita as contingências naturais, as 
ambições políticas e o farisaísmo da ortodoxia – Diógenes realmente ficava nu 

343 SLOTERDIJK, Peter. Has de Cambiar Tu Vida – Sobre antropotécnica. Traducción de Pedro Madrigal. 
2ª ed. Pre-Textos: Valencia, 2012 , p. 131.
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diante da praça, sem dizer que vestia algo. O kynismo tenta desnudar o sentido 
da religião ao entendê-la não como uma questão de crença, mas enquanto exer-
cício. Não há religião, senão unicamente sistemas de exercício “mais ou menos 
capazes de difundir-se, mais ou menos merecedores de difusão344” – não há 
crentes e incrédulos, senão há apenas aqueles que se exercitam e os que não se 
exercitam. Diógenes dirá “nada na vida se pode obter sem exercícios” 345. E se o 
kynismo é indiferente aos deuses e não se preocupa com a ortodoxia religiosa346, 
é porque se manifesta crítica e realisticamente à superficialidade de uma fé que 
em vez de se estender ao bem comum torna-se o refúgio pessoal e imunológico 
àqueles que se mantém no poder. A preocupação do kynismo era a técnica da 
virtude: ser virtuoso não é uma questão de adorar um deus íntimo, ser virtuoso 
não é uma questão moral individual, uma escolha deixada a critério do suposto 
homem livre capaz de por si mesmo entender, apenas subjetivamente, o que 
seria a boa vida. A virtude é uma técnica de cultivo: é feita por exercícios e não 
somente por aquilo que se acredita intimamente. 

Lutero dizia que a salvação bastaria pela graça. O cinismo se desenvolve na 
ética do espírito protestante, ao mesmo tempo em que pelo protestantismo se vê 
cada um como protagonista e não como massa condicionada pelo entorno ou 
coexistente com outras individualidades. A fé de Balkin parece vazia quando 
não se vislumbra o entorno, quando se fecha os olhos para as relações reais a 
partir das obras e não se atenta sobre a necessidade do exercício. A fé sem obras 
é morta, talvez indique o kynismo e explicite Diógenes, e para testificar e ser 
parte de um projeto é preciso obter uma melhora contínua de qualificação, para 
melhor atuação e exercício da mesma operação347. A Constituição em polias 
flui melhor quando se tem em vista a formação de quem irá decidir, na medida 
em que se trata de um exercício contínuo e não de apenas possuir fé no projeto 
constitucional, mas fazer esse projeto ser exercido com compromisso real e não 

344 Ibidem, p. 16.

345 LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução de Mário da Gama. 2.ed. 
Brasília: Editora UNB, 2008, p. 170 [DL, VI 70].

346 GOULET-CAZÉ, Marie-Odile. Religião e os primeiros cínicos. In: BRANHAM, R. Bracht; 
GOULET-CAZE, Marie-Odile (Orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na antiguidade e o seu legado. 
Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2007. p. 37-57.

347 SLOTERDIJK, Peter. Has de Cambiar Tu Vida – Sobre antropotécnica. Traducción de Pedro Madrigal. 
2ª ed. Pre-Textos: Valencia, 2012 , p. 17.
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instrumentalmente a serviço de interesses pessoais ou de um grupo de pessoas. 
Nesse sentido, como escreve Michel Onfray:

A los cínicos les gustaba tomar como ejemplo a obreros, artesanos y mú-
sicos a fin de mostrar cómo se llega al pleno dominio de un arte después 
de años de perseverancia, de hábitos, de trabajo y de tesón. Lo mismo 
puede decirse de la sabiduría, que sólo se adquiere después de numerosos 
intentos, ensayos, prácticas, pruebas y adversidades348.

Parte II 

5. Formar-se

Ante a mais recente obsessão acadêmica de questionar se seriam os juí-
zes os mais bem posicionados para decidir os conflitos com base numa leitura 
moral da Constituição e como se daria este estar-em-melhor-posição, a respos-
ta caminha invariavelmente para um requisito: a formação. Se Waldron349 e 
Mangabeira Unger, por exemplo, questionam as limitações dos legisladores ao 
controle de constitucionalidade pelo Judiciário; se tal limitação é justificada ou 
não pela possibilidade de procedimentos legislativos conduzirem a uma tirania 
da maioria, na qual os direitos individuais e de minorias fossem mitigados ou 
simplesmente desconsiderados; se é o legislador ou o juiz o mais apto para dizer 
o que é ou não um direito – todas essas questões convergem para a necessida-
de de uma formação, a qual sugere uma compreensão do direito para além da 
busca pela fruição pacífica de interesses individuais ou de determinado grupo. 

A democracia moderna nasce com a reivindicação pela igualdade. O pri-
meiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 é 
claro: “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções so-
ciais só podem fundar-se na utilidade comum”. As distinções sociais não são 
mais impostas com base numa aristocracia sanguínea, mas postas consoante 
a função desempenhada na sociedade sendo a ascensão a esta função aberta 
a todos – mesmo que a abertura seja meramente formal e sob uma roupagem 

348 ONFRAY, Michel. Cinismos: retrato de los filósofos llamados perros. Tradução de Alcira Bixio. Buenos 
Aires: Paidós, 2002. (Espacios del saber).p. 66

349 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. New York: Oxford University Press, 1999.
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de uma ascensão através do mérito da formação. Com a reivindicação pela 
igualdade, a democracia moderna evoca o projeto educacional iluminista: o 
formar-se como indivíduo e exercer determinada função para conformar e 
compor a coletividade. 

No fim do século XVIII, Schlegel dizia que a Revolução Francesa, o roman-
ce de formação de Goethe “Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister” e 
a Doutrina da Ciência de Fichte eram os alicerces da modernidade que estava 
por nascer350. Se a Revolução Francesa significava o ponto de vista político, a 
doutrina da Ciência de Fichte o marco filosófico, era no romance de Goethe 
o ponto de partida para uma nova cultura - todos os romances modernos são 
filhos de Wilhelm Meister, talvez dissesse contemporaneamente Schlegel. 

Diz-se que Goethe com os “Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister” cria 
uma obra modelo do Bildungsroman. Nesse gênero (ou sub-gênero literário), há 
um protagonista que tem consciência da necessidade de formar a si mesmo, em 
um processo de autodescoberta e recondução do mundo. “Instruir-me a mim 
mesmo, tal como sou, tem sido obscuramente meu desejo e minha intenção, 
desde a infância”, diz o protagonista Wilhelm, “ainda conservo essa disposição, 
com a diferença de que agora vislumbro com mais clareza os meios que me 
permitirão realizá-la351”. Erros reconhecidos, correções de espírito e um proces-
so consciente direcionado a determinado objetivo, através de uma educação 
política, filosófica e artística – características da obra e do gênero, o qual, em 
suma, procura relatar acontecimentos mais importantes da formação pessoal do 
personagem como modos de afirmação interna e conformação externa. Assim, 
formação compreende, antes de tudo, um movimento de dentro para fora – na 
verdade, mais uma transformação interna que externa, mais uma dilatação da 
percepção do mundo e de si mesmo do que sua relação com o mundo e o estar-
-no-mundo – para pertencer ao mundo em que se habita. 

Se nos início dos Bildungsroman não se questionava o pertencimento ao 
mundo, com Kafka e Musil, os personagens são estrangeiros ou deslocados 
diante numa comunidade pré-constituida, com uma ordem moral e hábitos 
que aparecem como necessidades vindas de fora: a formação é o percurso 

350 SCHLEGEL, Athenäum. frag. 216, p. 103 (IN: SCHLEGEL, Friedrich. Conversa sobre Poesia e outros 
fragmentos. Tradução de Victor-Pierre Sirnimann. São Paulo, Iluminuras, 1994. (Biblioteca Pólen)

351 GOETHE. Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Tradução de Nicolino S. Neto. São Paulo, 
Ensaio 1994. p. 289
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imposto (e não composto ou posto pelo herói) por regras alheias à vontade do 
peregrino em terra estranha. 

Os séculos XX e XXI não superaram o diagnóstico kafkaniano, especial-
mente no tocante ao fato de que, na divisão do trabalho, endurece-se o estado 
social a ponto de mutilar as diversas forças e vozes que um Wilherm Meister 
poderia ter desenvolvido e escutado: o homem é engolido pela sua profissão e 
só é útil no mundo por exercer uma função, função essa razão única de sua per-
manência na comunidade – o único fato de aceitarem K. no Castelo é o de ser 
um agrimensor352. Os homens reais e adultos são “aqueles que têm uma função 
definida no mundo, aqueles dos quais se esperam funções definidas e que se 
identificam com essa função 353”. 

Neste cenário, emerge o problema da formação dos juízes.

5.1 Conformar-se (ou do problema da formação  
jurídica acadêmica)

Ainda sob os olhos um deus ausente que tudo vê, sobre os ombros da Uni-
versidade – criação da Igreja canonizada por parte do projeto moderno – põe-se 
a formação do profissional e do cidadão e a responsabilidade por sua função 
e forma de exercê-la dentro da comunidade. Ainda fraca a voz de um “sapere 
aude” evocado por Kant, a formação aparece como decorrente do pertenci-
mento a uma instituição – e não apesar dela – e da recorrente submissão a 
uma autoridade que transmite as palavras da tradição. Modernamente, tradição 
passa a significar inserção no mercado de trabalho e ser minimamente apto 
para passar nas provas e/ou concursos públicos. E nessa reformulada hierarquia 
clerical, há ordens, companhias, seitas e reformados que disputam o espaço para 
demonstrar qual dentre seus crentes atinge os louros divinos do deus mercado. 
Formam-se novos profissionais nos moldes de uma nova fé que ainda é embebi-
da da proposta cristã de evangelizar a todos os povos. Entre os imperativos de 
evangelização e pertencimento a uma universidade – na medida em que obter o 
diploma de um curso superior torna-se formalmente sinônimo de diferenciação 

352 KAFKA, F. O Castelo. Trad. e prefácio de Torrieri Guimarães. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.

353 ANDERS, Gùnther. Kafka: pró e contra – os Autos do Processo. Tradução de Modesto Carone. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007. p. 65
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social e possibilidade mesmo que remota de ascensão do status quo – nascem 
cursos e mais cursos de Direito.

No Brasil, há mais de 1.100 faculdades de Direito. Até 2013354, por ano, o 
país produzia 100 mil bacharéis em Direito (40 mil só no Estado de São Paulo). 
Ou seja, a cada dia, cerca de 273 pessoas adquirem um diploma de graduação 
em Direito, o que equivale a 11 bacharéis por hora, algo próximo de um a cada 
cinco minutos. Os números diminuem quando se trata de advogados recém-for-
mados na Ordem dos Advogados do Brasil. Por ano, são realizados três exames: 
em cada exame, um pouco mais de 112 mil bacharéis são inscritos, mas até 2013 
apenas 41,5% dos candidatos passaram na prova. O que significa que, por ano, 
são admitidos mais de 70 mil advogados no mercado de trabalho, cerca de 191 
novos advogados por dia, quase 8 por hora.

Nas faculdades de Direito do Brasil, o tempo estimado de duração do curso, 
com carga horária de 4 horas por dia, é de cerca de 5 anos. A Resolução CNE/
CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que “institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em Direito, bacharelado, e dá outras provi-
dências”, regulamenta a organização curricular a ser observada pelas faculdades 
de Direito. Segundo a resolução, a preocupação da formação do estudante de 
Direito vai além do domínio técnico jurídico355. Para tanto, o projeto pedagó-
gico do curso de graduação em Direito deve contemplar três eixos, consoante 
definição nos incisos dos art. 5º da referida resolução, a saber:

Art. 5º (…)
I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estu-
dante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas 
do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos 
essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filo-
sofia, História, Psicologia e Sociologia. 

354 Correio Brasiliense. Índice de aprovação na OAB é superior a 40% nos últimos três anos. Disponível em <http://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/selecao/2013/09/06/Selecao_Interna,386799/
indice-de-aprovacao-na-oab-e-superior-a-40-nos-ultimos-tres-anos.shtml >. Acesso em 03.jun.2017

355 Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação 
geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 
aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a 
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação 
da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 
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II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dog-
mático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos 
diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematica-
mente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e 
sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do 
Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, den-
tre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais 
sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributá-
rio, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Traba-
lho, Direito Internacional e Direito Processual; e
III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e 
os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente 
nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, 
Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

Não resta dúvida que, conforme tal orientação, quer-se muito para pouco 
tempo e, ao privilegiar o que é amplo, oblitera-se a especificidade de certos 
conteúdos. Direito Previdenciário, por exemplo, não chega a ser matéria obri-
gatória. Inclina-se a dar um salto maior que as pernas através de um recuo can-
sativo, superficial e enciclopédico demais para a maior parte dos universitários. 
Nesse contexto, podem-se destacar os seguintes problemas:

a) A amplitude das matérias do eixo de formação fundamental, as quais na 
maioria das vezes são ministradas de forma superficial, não tornam o curso atra-
tivo para maior parte dos alunos. É comum grande parte dos discentes reclama-
rem do suposto excesso de filosofia, história e psicologia repassado nos cursos. 
Matérias tais que, geralmente, não são ministradas por graduados nas áreas 
afim e que, diante da escassa cobrança em provas, concursos ou até mesmo na 
vida profissional, aparecem como fardos a serem transpostos com paciência, 
indiferença e memorização, para serem logo esquecidos. Ainda sob a égide do 
saber iluminista enciclopédico, expõem-se conceitos e a história dos conceitos, 
sem conseguir, na maior parte dos casos, refletir a forma como tais conceitos 
permeiam a realidade.

b) O eixo de formação profissional fica, assim, diante de um dilema: com 
pouco tempo de exposição do conteúdo, não sabe se prioriza a análise do conte-
údo da legislação atual ou se atenta para a linha histórica e conceitual de como 
aquela matéria foi consolidada. Dissociada do eixo profissional, a história, a 
filosofia e a psicologia se perdem como matérias isoladas e sem fins práticos; ao 
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mesmo tempo em que a parte dogmática torna-se o momento de decorar leis e 
os conceitos doutrinários enquanto estão sólidos, sem suspendê-los ou criticá-
-los. Jargões, prazos e percentuais são memorizados – não se sabe o porquê que a 
responsabilidade trabalhista do empreiteiro ante o subempreiteiro é para maior 
parte da doutrina subsidiária, enquanto a responsabilidade previdenciária entre 
o empreiteiro e subempreiteiro é solidária. Só se decora: para X, para o STF, 
para Y, o entendimento é Z, W e S. 

c) Assim, diante do hiato entre os eixos, privilegia-se a formação prática. 
Frequentemente, os estágios são considerados mais importantes do que a pró-
pria graduação. É comum os alunos escutarem dos professores mais sinceros 
ou cínicos: “Se quer aprender, não se importe tanto para a faculdade e comece 
o mais cedo possível a trabalhar nos escritórios”. Sob o tradicional imperativo 
do “aprender fazendo” ou do aprender segundo casos práticos, sugere-se cer-
ta repulsa aos domínios mais abstratos do conhecimento e inclusive das bases 
dogmáticas. O Direito, nesse tipo de raciocínio, passa a se identificar com as 
decisões dadas e com instrumentos dados exclusivamente pela vivência – não 
que a vivência não seja um ponto importante, mas enquanto sinônimo maquia-
do de “senso comum” passa a rejeitar instrumentos conceituais importantes e se 
afirmar como fonte principal das decisões; com qualidades que lhe são postas 
pela prática diária, que não admite epoché, firmam-se as mesmas decisões sem 
acompanhar as transformações sociais e acadêmicas. 

Bem verdade que, se com todo o desejo holístico de formação o todo se 
perde quando a realidade quer privilegiar uma contínua especialização técni-
ca, não apenas de problemas vivem os cursos de graduação de Direito. Dife-
rentemente da maior parte dos cursos norte-americanos e europeus, os cursos 
jurídicos brasileiros não pretendem formar advogados, magistrados ou profes-
sores. Segundo as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito356, a habilitação 
é “genérica, não permitindo o exercício imediato de qualquer das profissões 
jurídicas”. Talvez seja a melhor maneira de tentar construir graduados mais 
versáteis, com acesso a uma formação humanística mesmo que repassada de 
forma deficitária e desatualizada com a realidade. Enquanto democracia ainda 
jovem, é valioso fomentar um perfil plural curricular, que indiretamente apre-
sente esferas do saber e suas relações entre si, um perfil plural que vislumbre 

356 MEC. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/
pdf/dir_dire.pdf. Acesso em 15/06/2017. 
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possibilidades na realidade e não realisticamente subsuma a norma ao caso, 
um perfil plural que questione a construção jurídica e técnica sob a tradi-
cional pedra angular das desigualdades, do colonialismo e da racionalidade 
instrumental. Assim como a Ação Patriótica da Kakânia, na qual Ulrich é 
secretário honorífico, convida os mais variados pensadores e celebridades para 
apresentar seus pontos de vista, sem se inclinar para um ponto em comum, de 
igual maneira os cursos de direito se movem: tentando ser todos e não sendo 
nenhum. Não que nesta perspectiva não exista críticas, mas ser indefinível e 
atécnico pode significar algo mais que a ausência de tomada de decisão: ter a 
possibilidade de, diante das possibilidades ofertas, o aluno poder trilhar o pró-
prio caminho independentemente – pois há um bom tempo buscar a educação 
significa ser autodidata e, diante dos caminhos ofertados, escolher as compa-
nhias certas para autonomamente definir o próprio aprendizado. 

Embora com problemas de qualidade na formação vertical dos alunos, não 
se questiona que acesso educacional, para além da grade curricular preten-
siosa, é formalmente amplo e democrático. As inúmeras faculdades de direito 
abrigam as mais variadas pessoas e muitas vezes agem como forma de alcançar 
uma educação que não se obteve no ensino básico. Simbolicamente também 
desempenham a função de dar fé a quem, mesmo convivendo em um ambien-
te que não deu a importância devida à educação, mesmo trabalhando horas 
exaustivas em um emprego precário, quer ir além do script escrito pela configu-
ração social e espera que de alguma forma o novo deus recompense seu esfor-
ço, mesmo que o esforço seja apenas permanecer assistindo aulas. Enquanto as 
faculdades públicas gratuitas, que detêm supostamente os melhores professores 
e o ensino com maior qualidade, são frequentadas por quem tem melhores 
condições econômicas e/ou detém um capital cultural maior que a média da 
população, as faculdades privadas se dirigem para a maioria esmagadora das 
pessoas, de perfil do mais diversificado, mas que geralmente reflete problemas 
ensejados por uma educação básica deficitária. 

Há quem, falaciosamente, critique a horizontalidade do ensino, como se o 
amplo acesso fosse responsável por uma suposta queda na verticalidade, isto é, 
na qualidade do ensino. Não que a precariedade estrutural e docente inexista, 
mas impossibilitar o acesso por conta da estrutura significa impedir que o fiel 
ore a deus devido a ausência de igrejas. De todo modo, essa base homogênea 
nivela, de algum modo, a maior parte dos alunos e horizontaliza o acesso aos 
concursos públicos e vida profissional. Diferentemente, por exemplo, dos EUA, 
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em que cursar determinada universidade paga torna-se quase sinônimo de su-
cesso profissional, no Brasil, não é a instituição quem realmente forma os pro-
fissionais, mas o que eles fazem apesar da instituição e por meio das ferramentas 
e leituras que a instituição lhes apresentou: o caminho não se torna tão depen-
dente da frequência às aulas, mas do exercício que se faz apesar delas.

Nesse contexto, há quem proponha, como o professor Carlos Haddad, uma 
atenção especial aos modelos de ensino jurídico dos países do common-law357, 
na medida em que eles, além de bem estruturados fisicamente, privilegiam 
uma formação interdisciplinar básica, um ensino pautado na resolução de 
casos reais e ao fim, uma crescente especialização em determinada área. Des-
taca-se ainda o grau de competitividade entre os alunos e o fato de que eles 
devem ter o tempo de estudo integral358. 

No entanto, há uma diferença clara entre os modelos não só de ensino, mas 
de cultura e percepção das leis entre os EUA e o Brasil. Ora, o modelo de en-
sino jurídico do common law, especialmente o modelo norte-americano, parte 
da indução e relaciona-se ao espírito protestante do capitalismo359, na medida 
em que parte do indivíduo enquanto capaz de solucionar o conflito por suas 
próprias forças. Subjaz uma ideia de homo homi lupus, de uma inocência perdida 
cujo trabalho tenta expurgar o pecado através da atividade. A própria forma te-
órica de problematizar – não dando tanta importância à cultura continental e à 
História antes do Iluminismo, ou melhor, antes da chegada na América, a Terra 
Prometida – reflete a metáfora dos ilhados, dos novos imigrantes que deixam a 

357 HADDAD, Carlos. A Visão de um brasileiro sobre o ensino jurídico brasileiro. Disponível em: http://
www.conjur.com.br/2016-jan-10/segunda-leitura-visao-brasileiro-ensino-juridico-americano. Acesso 
em 19/06/2017. 

358 Embora o autor mencione os problemas do financiamento estudantil, na medida em que praticamente 
não há instituição de ensino superior gratuito nos EUA, não se toca na questão da elitização e 
dificuldade de acesso às instituições superiores nos EUA.

359 Referência indireta a Max Weber que, em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” caracteriza 
o capitalismo como um modelo racional e organizado, aparentemente livre de preconceitos e 
desvinculado de toda religião, mas que, na prática, torna-se a religião secular do trabalho, em que 
o primeiro mandamento é trabalhar o mais árduo, durante o máximo de tempo a fim de ganhar a 
maior quantidade de dinheiro possível. O sujeito central da relação da ética protestante e do espírito 
do capitalismo é o homem-de-bem que, a começar e findar em si mesmo, através de cada gesto, de 
cada luta, de cada prece, purifica o eu do mundo, estando no mundo para vencer o mundo. Como a 
água calma, que aparentemente não destrói seu obstáculo, mas o contorna, o homem-de-bem aceita 
a lógica do jogo sem questionar as cartas, aceita as ondas, os caldos e, como tábua de salvação, abraça 
seu deus pessoal, seu deus que é resignação, trabalho e acumular capital.
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casa e os livros dos antigos para escrever em uma folha em branco, obliterando 
de onde veio a folha e o lápis. Assim, o modelo norte-americano visa o self 
made man, visa a formação de advogados que devem descobrir a lei no caso, a 
expressão de deus no rosto do profeta que encontra os seus mandamentos para 
destruir a ovelha de ouro dos próximo que se tornou idólatra. 

Apesar de o papel da jurisprudência estar em ascensão, o Brasil, por sua vez, 
filia-se tradicionalmente ao modelo continental. Neste destaca-se a ética católi-
ca, no sentido de não se tentar formar advogados, mas construir leis universais e 
claras as quais devem submeter à coletividade. Parte-se do todo, parte do abstra-
to que mostra sua luz àqueles que são capazes de ver. Não é o indivíduo que luta, 
intimamente, e escuta dentro de si a verdade a ser expressa em argumentos, 
conexões e provas; mas é a verdade que se revela abstratamente a quem é capaz 
de procurá-la – a palavra já submete antes mesmo da consciência de submissão. 
A lei já está lá, antes do caso existir, e é uma autoridade bem posicionada que 
irá decidir sobre a aplicabilidade da palavra ao significado, da norma ao caso. 

Ironicamente: se a lei se revela aos magistrados, que a procuram nas provas, 
estudos e concursos, os olhos de quem a desvela coexistem praticamente na 
mesma fisionomia – homem, branco, que adentra na instituição na faixa etária 
média entre 26 a 38 anos, que pode se dedicar exclusivamente aos estudos boa 
parte do tempo, com amparo de uma família com poder econômico e cultural 
bem acima da média da população.  Segundo o Censo do Poder Judiciário, 
feito pelo CNJ em 2014360, juízes, desembargadores e ministros declararam ser 
brancos em 84,5% dos casos. Somente 14% se consideram pardos, 1,4%, pretos 
e 0,1%, indígenas. Em relação ao gênero, 64% dos magistrados são do sexo mas-
culino, no entanto quando se trata dos ministros dos tribunais superiores esse 
percentual sobe para 82%. 

Em relação à formação acadêmica, o censo também apresenta os seguintes 
números: 88,9% não fizeram outro curso superior; 36,7% apenas graduaram-se 
em Direito; 47,4% têm pós-graduação lato senso; 12,1% têm mestrado; 3,3% têm 
doutorado; 0,4% têm pós-doutorado.

Fato é que a magistratura não tem uma relação tão próxima quanto deveria 
ter com a Universidade e nem com as camadas mais humildes da população, 

360 Dos 16.812 magistrados em atividade no país, 10.796 responderam ao questionário eletrônico proposto 
pelo CNJ, o que indica índice de resposta 64%. IN: CNJ. Censo do Poder Judiciário. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/dpj/CensoJudiciario.final.pdf. Acesso emn 06.jun.2017
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tanto pelos problemas de formação mencionados anteriormente, quanto pela 
forma como se dá o ingresso na carreira. A fórmula básica é aparentemente 
simples: desde a graduação e/ou durante os três anos após a colação de grau, em 
que se exige a prática jurídica, conforme o artigo 93, I, da Constituição Federal, 
o pretendente ao cargo da magistratura se submete a uma vida atlética. Estudos 
com a carga horária de no mínimo 30 horas semanais, exercícios de provas an-
teriores, frequência a cursinhos preparatórios, leitura da doutrina dominante, 
informativos, súmulas e jurisprudência – enfim, adentra-se em toda uma in-
dústria voltada para a aprovação em tais carreiras através de um reconfigurado 
regime atlético ante a atmosfera mística e exigente dos exames admissionais. 

A vontade de se moldar a si mesmo para exercer um cargo disponível àqueles 
que se sujeitam a tal caminhada encontra esperança no modelo mais democrático 
e humano adotado pelo Brasil. A possibilidade de se preparar a qualquer tempo, 
idade ou condição e se habilitar ilimitadamente para as provas e concursos são 
um fator positivo quando se compara, por exemplo, com o modelo alemão. 

Na Alemanha, para o ingresso nas carreiras da magistratura, ministério pú-
blico e advocacia, é necessário que o candidato percorra duas provas: a primeira 
é aplicada no final do curso de bacharelado (Primeiro Exame de Estado), ao 
passo que a segunda (Segundo Exame de Estado) é aplicada após do período de 
2 anos da primeira prova. São as notas nesses exames que praticamente definem 
a carreira do graduado e com o detalhe fatalista: a reprovação por duas vezes 
impede a obtenção do título, de modo que não há terceira oportunidade361. 

Mais que submeter e direcionar todo o esforço intelectual a mera aprovação 
em um exame, tal modelo implica na construção de formações que não atentam 
para as disciplinas não dogmáticas e se amoldam a exigências externas. No de-
sejo de se qualificar para a avaliação, o recém-graduado com qualidades se ten-
siona, milita e tem o dever de encontrar sua vocação mesmo que ela ainda não 
lhe encontre. Restringindo as chances e selecionando o mesmo tipo de pessoas 
– jovens, alemães (na medida em que a magistratura alemã veda a participação 
de estrangeiros), sem experiência e que, desde novos, direcionaram-se para o 
aprendizado de matérias dogmáticas a fim de exclusivamente passar nas provas 
de Estado –, restringe-se as possibilidades de formações mais amplas, da expe-

361 JÚNIOR, Otávio Luiz Rodrigues. Como se produz um jurista em alguns lugares do mundo? O 
modelo alemão (parte 4). Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-fev-18/produz-jurista-
alguns-lugares-mundo-modelo-alemao-parte#_ftnref1 Acesso em 20 jun 2017
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riência acadêmica vasta e de vidas plurais que oxigenam as instituições. Um 
monobloco de perfis psicossociais é fomentado e, aos que não puderam superar 
as circunstâncias adversas que lhes sucederam na época das duas provas, resta 
a marca insuperável do fracasso – não importa se durante o período das provas 
o estudante estava doente, ansioso, passando por problemas familiares, traba-
lhando por sua sobrevivência, a oportunidade não baterá novamente à porta.

Se no Brasil, a oportunidade, mesmo que formalmente, mostra-se horizontal 
e não tanto limitada, de modo que a porta aparentemente está a todo tempo 
aberta para aqueles que, despertados para a carreira, submetem-se ao regime 
atlético dos testes admissionais, é com restrição de visão e anseio por oportu-
nismo que os atos de muitos que adentram ao Poder Judiciário podem ser carac-
terizados – não em vão, segundo o Censo do CNJ, apenas 27% dos magistrados 
estão satisfeitos com o salário que recebem, apesar de receberem, praticamente, 
os mais altos salários do funcionalismo público. No entanto, a insatisfação sa-
larial é apenas sintoma, mais uma qualidade fomentada por um contexto que 
exalta mais qualidades, inclusive a qualidade de não se reformar.

5.2 Deformar-se

O cenário é mais complexo e intricado que a velha crítica ao Judiciário e é 
semeado bem cedo, no hiato entre cultura, aspiração individual e universidade, 
antes dos novos juízes ingressarem na instituição. Explica-se:

a) para o aspirante à magistratura ou a qualquer carreira jurídica, existe, 
mesmo que minimamente, o íntimo desejo de estar em uma posição historica-
mente respeitada e assentada em um status quo que chega a remeter à predesti-
nação divina do sacerdócio;

b) a porta para tal desejo passa pela Academia a qual, embora questione 
timidamente (no entanto, na maior parte fomenta) a posição dos juízes, não 
detém ferramentas próprias nem amparo cultural para ir além de uma apresen-
tação superficial das possibilidades das e nas esferas do saber. 

c) O hiato entre a academia e formação dos juízes é suprido por uma in-
dústria própria e por um regime atlético de estudo instrumental, direcionado 
a um fim específico.

d) A Academia aparece, então, muitas vezes, como a instituição que adiou o 
sonho profissional e, com certo ressentimento, alguns até mesmo chegam a defen-
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der a inutilidade das matérias do eixo humanístico, na medida em que a prática e 
a dogmática tornam-se pai e mãe de todas as coisas e dominá-las significa distin-
guir os senhores dos escravos362. O eixo humanístico, que pretendia, sobretudo, 
exercer uma forma de suspensão das ideias do homem sobre si mesmo e propor 
a educação enquanto fim em si mesmo – atividade infinita que impede que os 
joelhos dobrem ao chão – tal eixo humanístico é desprestigiado justamente pela 
necessidade da dogmática se curvar diante da sua própria criação. 

e) As decisões passam a refletir um tipo de racionalidade e raciocínio que têm 
em vista tal complexo cenário formativo, bem como as circunstâncias culturais 
e institucionais que permeiam cada caso. Retorna-se ao problema da posição dos 
juízes, agora sob a perspectiva da modernidade que apregoa a cisão e entre verda-
de e racionalidade e, sem suspender juízo (epoché) sobre si mesma, acabar, diante 
da falsa iconoclastia, curvando diante de um novo ídolo: a correspondência entre 
racionalidade e ideologia, correspondência esta manifestada pela consciência do 
esclarecimento como dialética de dominação e pelo uso instrumental do esclare-
cimento da ideologia para fins cínicos – o cinismo como ideologia que substitui 
o lugar das ideologias superadas. Agora, enquanto um sistema fragmentário de 
ideias, símbolos e atitudes, a ideologia cínica passa a cultivar, selecionar e con-
trolar a interpretação e a informação segundo seu próprio sistema de valores, 
remetendo não somente aos indivíduos, mas a um grupo social específico que 
compartilha representações próprias da realidade e naturalmente as aceita como 
parte de uma natureza inevitável e de uma história determinante: onde leu-se 
“Deus quis”, agora se lê “desde sempre a racionalidade foi assim”, sendo essa ra-
cionalidade determinada arbitrariamente pelo próprio indivíduo ou grupo social 
– racional é a decisão de Klamm363 e, portanto, correta.

6. Reforma (À guisa de uma conclusão fragmentária  
e sem qualidades)

Musil não acabou o homem sem qualidades: segundo atestam seus biógra-
fos, a obra de mais de mil páginas não estava nem nada metade. Ulrich, o 

362 Referência ao fragmento de Heráclito de número 53, que diz: “De todas as coisas a guerra é pai, de todas 
as coisas é senhor; a uns mostrou deuses, a outros, homens; de uns fez escravos, de outros, livres.” 

363 Klamm é o soberano de “O Castelo” de Kafka. 
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personagem central, abandona gradativamente a Ação Patriótica, na medida 
em que as disputas pelo poder no seio de um secretariado inicialmente “apolí-
tico” e despretensioso – que objetivava apenas homenagear o imperador ancião 
da Kakânia – emergem entre vaidade, cinismo e inexatidão. E Ulrich, idóla-
tra da dúvida e da epoché, refazia inversamente a cruzada de Wilhelm Meister 
ou o agrimensor K. de Kafka: em vez de se filiar ao Castelo do Conde ou do 
Klamm, em vez de calar as perguntas com a abertura dialógica entre iguais ou 
da obediência abraâmica entre desiguais, decide, antes de se posicionar ante 
a comunitas, fortalecer sua imunidade (imunitas). Ulrich quer a exatidão de si 
mesmo para, depois, poder buscar a inexatidão que sucede à explicitação do 
implícito – e é observando o que lhe é inexato que ele consegue ler o mundo à 
sua volta. No recuo de Ulrich, percebe-se que a formação diz respeito também a 
uma imunitas da comunitas: a comunidade se fortalece quando um olhar de fora 
tenta mediar e harmonizar as múltiplas vozes purificadoras que coexistem sem 
reconhecerem-se como validamente coexistentes. 

Enquanto isso, o magistrado, como circunscrito no novo Castelo, é suposta-
mente formado para, ironicamente, ir além dos limites dados e ser parte ativa 
nas transformações do entendimento jurisprudencial e doutrinário enquanto 
direito – lembrando, por exemplo, a recente conquista que foi e ainda é o re-
conhecimento ao casamento homoafetivo. No entanto, têm continuamente, 
diante de si contradições culturais, pressões imunológicas e inclinações não ex-
plicitadas que evitam o ir além do Castelo para novamente retornar – o retorno 
de Ulrich ao Castelo, despido das qualidades, poderia ser um final interessante 
para Ulrich de Musil. 

A fim de atingir um lugar à mesa do rei, o magistrado é levado pela for-
mação sem questioná-la e quando questiona as edificações, geralmente, não 
sai imune – é comum ver que a maior parte dos alunos que se inclina para 
uma formação humanística crítico-filosófica rejeitar veemente a dogmática e, 
com ressentimento, desprezar o Castelo sem, contudo, jamais ter adentrado; 
e assim, como aquele que rejeita as matérias dogmáticas para adentrar ao 
Castelo, vê só de um lado: um com o desejo de mantê-lo, por estar protegido; 
o outro com a vontade de desabar o edifício que a tradição construiu. Mo-
derna e cínica, a racionalidade, fixada na identificação entre saber e poder, 
empodera aqueles que a manejam conforme a seu bel-prazer, mas também 
suspende a razão subjacente angular de toda atitude: não há deus para se 
curvar, mas é aceito o fogo de Prometeu para acender as igrejas de cada um. 
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Se a modernidade não supera a necessidade de ter fé e, de algum modo, se 
ajoelhar (seja para racionalidade, seja para moralidade, seja para o céu estre-
lado), ela instrumentaliza a fé ao possibilitar e nivelar os diversos altares, sem 
problematizar o lugar e o significado do altar. Não em vão que as ideologias, 
nos séculos XVIII, XIX e início do XX, substituíram e/ou metamorfosearam o 
sentido historicamente dado pelas religiões. É preciso perceber, kynicamente, 
que o altar é uma questão de prática e exercícios. 

Após o “passar nos exames admissionais”, provisório sentido dado pelos car-
reiristas dentro da moral das realizações364, o vazio teórico humanístico dos 
novos e velhos magistrados pode ser manifesto quando, diante de um caso con-
creto, indaga-se sobre como decidir e qual tipo de justiça se quer erigir. Mas 
para pensar nisso, é preciso sair do Castelo. 

Os ortodoxos que se apegam nas qualidades e na reprodutibilidade e ten-
tam a definitividade e solidez das respostas – que antes a posição de juiz 
evocava – não conseguem fugir da ideologia enquanto instrumento, enquanto 
noiva a quem não se deve fidelidade. Se o crente não sabe o que faz porque 
apenas obedece aos mandos do Klamm, acreditando piamente na sua verdade 
e nas suas qualidades; dentro do Klamm, faz-se uso da sua simbólica hierar-
quia superior e dos ensinamentos das tradições, escolas e ideologias, quando, 
na verdade, o único objetivo político é o obter a justificação e legitimidade 
cultural sobre intentos estritamente partidários ou pessoais – os juízes sabem 
o que fazem, mas fazem mesmo assim. 

A decisão sem qualidades requer uma formação com mais qualidade, ou 
melhor, despida das qualidades requeridas na era da razão cínica, uma forma-
ção amparada pela cultura e que envolva muita mais que responder correta-
mente as questões. O regime atlético dos exames admissionais é um ponto po-
sitivo, na medida em que ensina que, bem mais que o autodidatismo, a vida só 
se realiza em torno de exercícios. As provas, mesmo que formalmente demo-
cráticas, servem como filtro ainda satisfatório para a diferenciação funcional 
apregoada desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 
Mas a decisão sem qualidades também requer homens sem qualidades: juízes 

364 “A moral dos nossos tempos, seja lá o que for que se diga, é a das realizações. Cinco falências mais ou 
menos fraudulentas são boas se depois da quinta vier uma fase de prosperidade e bênçãos. O sucesso 
faz esquecer o resto (...) A argumentação moral, ao lado disso, é apenas um meio a mais para o fim, 
um instrumento de luta, que usamos mais ou menos como usamos a mentira (...) Então, existe em 
nosso espírito e alma algo como ‘a moral do próximo passo’ ” (MUSIL, op. cit, p. 757)
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que continuem se exercitando, que suspendam seus juízos e que se dispam dos 
brasões do Castelo, que não se preocupem exclusivamente com os soldos, na 
maioria das ocasiões os reputando insuficientes. É preciso, de alguma forma, 
estabelecer algum tipo de identificação, reconhecimento e preocupação com 
as classes histórica e materialmente oprimidas; 

Há muitas verdades e vozes, patrióticas ou antipatrióticas, em um mundo 
que defende que, exista ação, que de alguma forma haja ação, tal qual se expres-
sa no aforismo de Cromwell: “um homem nunca avança mais do que quando 
ignora aonde vai” 365. Todavia, diante do imperativo de agir mesmo que irrefle-
tidamente e de se posicionar, diante da realidade espumosa e ruidosa, é necessá-
ria a suspensão, a epoché, a vontade de tornar as coisas implícitas em explícitas. 
Esvaziar-se para, imune, transformar a comunidade. Exercitar-se continuamen-
te na dúvida que explicita e transforma as qualidades. 

Quando Dworkin retoma uma relação entre moral e direito, tentando im-
bricá-las num conceito interpretativo; quando teóricos as ações afirmativas se 
preocupam com a justiça concreta e a equidade de maneira não virtual/formal; 
quando fenômenos como a pena restritiva de direitos – ou, como em Louk Hul-
sman, o diagnosticar a estrutura do sistema penal como banco sem fim de uma 
vingança e tentar reestruturá-lo e repensá-lo enquanto solidariedade –, quando 
tais pensamentos estremecem as estruturas do que foi entendido convencional-
mente como direito, aí parece haver um embrião kynico crítico de uma ideali-
dade que não se mostra efetiva e que merece ser lida enquanto prática íntegra 
condizente com a imbricação entre teoria e prática. 

365  MUSIL, op. cit, p. 97
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Numa retomada metafórico-genealógica, procurou-se apresentar o papel da 
Constituição, em suas metamorfoses verticais e horizontais, enquanto orienta-
dora do projeto que define a coexistência e os limites entre o acordo coletivo e a 
separação individual. No contexto constitucional, que coloca todos no mesmo 
barco366 e ancorados na nova terra, foi verificada a consolidação da posição 
dos juízes em, na prática, serem os responsáveis por decisões que garantam o 
alinhamento ao projeto constitucional.

Mas esse alinhamento pode ganhar contornos privados, de forma que a de-
cisão dos juízes reflita um tipo de racionalidade que instrumentaliza suas justi-
ficações, com intuito de manter o poder e o timão constitucional nas mãos ar-
bitrárias de quem, conscientemente, age contra o saber melhor. Eis o fenômeno 
do cinismo moderno: em um período pós-ideológico, servir-se da técnica cien-
tífica e das justificativas ideológicas para dar aos amigos uma decisão flexível e 
aos inimigos a rigidez da lei. 

No intuito de investigar a natureza e a forma da decisão, foram recortadas 
três grandes perspectivas – o discurso, a sociedade e a natureza – que, contem-
poraneamente, não aparecem conectadas, mas purificadas; e cada qual, cor-
respondendo ao âmbito da decisão judicial, origina seu próprio credo: o credo 
normativo ortodoxo, o credo político e o credo biológico.

Ao analisar cada credo, percebeu-se como a falta de mediação entre pers-
pectivas torna-se um campo fértil para o cultivo do cinismo moderno e em 
como o próprio cinismo se manifesta nas decisões de juízes que se dizem fiéis 
aos seus credos. 

Por fim, ante ao problema de como superar o cinismo nas decisões judi-
ciais, alertou-se para o papel da formação dos juízes e para a necessidade de 
mediar as três grandes perspectivas recortadas através de um saber que con-
tinuamente explicita o implícito e se preocupa em coexistir e não sobrepor 
o que entende por certo.

366 Cf. SLOTERDIJK, Peter. No mesmo barco: ensaio sobre a hiperpolítica. Tradução de Claudia 
Cavalcanti. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 
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Nesse cenário espumoso, concluiu-se que quaisquer tentativas de sistema-
tização a favor de um credo enquanto perspectiva purificada aparecem como 
formas de ignorar a interconectividade e relação entre os três repertórios críti-
cos. O tradicional ortodoxismo normativo ou até mesmo a tão apregoada divi-
são entre argumentos de política e argumento de princípio podem, fatalmente, 
aparecer como instrumentos cínicos em suas interpretações tendenciosas. De 
semelhante modo, é impossível a decisão judicial dizer-se alheia às questões 
políticas367 ou dizer-se ser apenas uma questão política. No tocante ao credo 
biológico que atenta para a explicação da decisão enquanto influenciada por 
fatores deterministas, também se mostra problemático reduzir a ação decisional 
a ser fruto da potência natural, transformando as demais perspectivas em sim-
ples forças mudas368. Pois o texto da lei, a política e a natureza têm seus limites 
e relações entre si que não devem ser desprezadas.

“Eliminem a aplicação política da lei e teremos a justiça dos homens por 
meio do respeito ao procedimento – a carta constitucional só se torna efetiva 
quando cada um exerce sua função e respeita seus limites previamente fixados”, 
dizem uns. “Eliminem a aplicação dogmática da lei e teremos uma justiça subs-
tancial cônscia de que o procedimento é só um meio e por ser meio pode falhar 
– a carta constitucional só se torna efetiva quando, para além de cada função, 
o homem salta na concretização do que se entende por correto”, dizem outros. 
Outro grupo se cala crendo que todas as situações são predeterminadas por fa-
tores alheios ao que se entende por liberdade e que tudo, ao fim, é uma questão 
de autoconservação. “Procedimentalistas!”. “Substancialistas!”. “Determinis-
tas!”. E enquanto cada escola se preocupa com quem deterá a palavra final, com 
quem é mais apto para decidir segundo suas próprias regras, naturaliza-se uma 
dissociação entre prática e teoria, entre o que ocorre e o que deveria ocorrer, de 

367 Leonardo Carneiro da Cunha atenta para o fato de que o próprio Superior Tribunal de Justiça 
entende que o juízo exercido no julgamento do pedido de suspensão de segurança ostenta feição 
política, daí resultando não ser cabível o recurso especial. “Isso porque tal apelo extremo visa 
combater argumentos que digam respeito a exame de legalidade, e não a análise de juízo político” 
(IN: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed.- Rio de Janeiro: Forense, 
2016, p. 607). Nesse sentido, e referindo-se a vários outros precedentes: acórdão da Iªa Turma do 
STJ.AgRg nº AREsp126.036/RS. ReI. Min. Benedito Gonçalves, j.. 04.12.2012, DJe 07.12.2012. 
No mesmo sentido: STJ,1"Turma, AgRg nº AREsp 175.697/SP,ReI. Min. BeneditoGonçalves, j. 
18.11.2014, DJe 25.11.2014.

368 LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: ensaio da antropologia simétrica. Tradução de Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 136
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modo que, na busca pela hegemonia teórica das grandes causas, esquecem as 
pequenas causas e seus grandes efeitos. 

Enquanto o cinismo moderno purifica idealidade e realidade e cola suas jus-
tificações ad hoc nos casos concretos a fim de satisfazer seus intentos internos, 
o kynismo tenta mediar idealidade e realidade através de exercícios que partem 
e reconhecem o lado frágil, o lado do escravo na dialética histórica. Não se 
modifica a substância sem procedimento, nem o procedimento sem substância, 
e essa inter-relação não se transforma pela mera posição funcional ou técnica 
procedimental na decisão, mas por meio de um reconhecimento real e diário de 
quem e para quem se decide. A decisão sem qualidades é aquela que se despe 
humildemente de seus dogmas e tem em vista uma mediação que vem de baixo, 
que se origina da resistência dos que não se curvam aos poderosos, dos que, ky-
nicamente, não se fecham no Castelo ou nas Ações Patrióticas, mas reconhecem 
os múltiplos fatores que os cercam e a necessária manutenção da coexistência 
com pensamentos diversos.

Mais que o mero diagnóstico de que todos os credos apontados não são 
imunes ao cinismo decisional, torna-se preciso tentar deslocar o eixo de estudos 
sobre o comportamento e técnicas decisionais dos juízes.

Quando se fala em retorno ao kynico, não se trata de recuperar a risada 
de Diógenes e sua autarkeia irônica que nivela os poderosos sob o manto 
inevitável da natureza e dos instintos fisiológicos. Quando se fala, aqui, em 
retorno ao kynico, quer-se recuperar o que Foucault em suas últimas pesquisas 
apontou como parresía e cuidado de si, como técnicas do cuidado de si, como 
a parresia enquanto forma de se manifestação de si para a polis. Quando se 
fala, aqui em retorno ao kynico, quer-se recuperar o problema da formação 
dentro da posição e composição do social e não meramente uma resistência 
individual, autoimune à coletividade. 

Da mesma forma, agora na analogia mais moderna, a figura de Ulrich e a de-
cisão sem qualidades devem ser entendidas como uma tentativa de deslocar o eixo 
de observação do comportamento decisional: não mais para teorias que o tentam 
explicar ou justificar o entorno, não mais para a assimilação institucional e o uso 
político das instituições para fins próprios ou ideológicos, mas focar o objeto de 
investigação para uma visão clara do que vem a ser a relação entre imunidade e 
comunidade na própria posição dos juízes, no seu hábito geral enquanto forma de 
compreender o mundo e na sua formação. Ulrich, ao final do romance, parece per-
ceber que não há salvação enquanto massa irracional que se destina a certo projeto 
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político sem conseguir individualizar suas ações e aspirações dentro de uma leitura 
clara tanto do coletivo quanto, e principalmente, dos anseios individuais. 

Esse eixo, que se apresenta como um horizonte novo a ser explorado nos es-
tudos sobre Direito e Justiça, convida a explicitar a historia das técnicas próprias 
do cuidado de si dos juízes enquanto aplicadores da lei. Imperioso parece ser a 
tentativa de construir uma genealogia da formação dos juízes, da conformação 
com as instituições até reforma das mesmas, de seus reflexos numa cultura tradi-
cionalmente cristã, a qual, ao mesmo tempo em que ensina o poder ser um braço 
suave que tenta dar um julgo suave, tal qual o pai do filho pródigo, concomitan-
temente evoca a rigidez do Velho testamento em destruir o diferente, extirpar o 
que parece ser o inimigo e se purificar da idolatria; posturas tais que do inquisidor 
ao reformista, ainda compartilham de posições dentro de um sistema que permite 
essa dinâmica, permite um jogo de manutenção e resistência de posições. 

Nesse contexto, ainda se percebe em pleno século XXI, uma autoleitura de 
boa parte dos juízes a percepção como predestinado, “com poder sobre-huma-
no”, numa mescla de vocação e meritocracia, sem, contudo, atentar as falácias 
histórico-interpretativas sobre tais conceitos. 

Por fim, a fragilidade dos credos e sua não imunização ao cinismo apontam 
não para a necessidade de um novo cânone ou novo dogma para se curvar, mas 
talvez remetam para o que o próprio Dworkin percebeu no seu último livro: o 
problema da religião. Lembra Sloterdijk que a religião não é um dogma escrito e 
posto pela mera teoria, mas um conjunto de práticas reais e hábitos, “sistemas de 
exercícios mais ou menos capazes de se difundirem, mais ou menos merecedores 
de difusão369”. O exercício de formação contínuo dos magistrados, a relação entre 
sua posição social e a composição das decisões, o que lhes seria imune e ao que 
lhes seria comum – problemas e aspectos que, a partir dessa nova perspectiva, 
parecem se colocar, concomitantemente, com a sugestão de quais exercícios ou 
práticas possibilitariam repensar a qualidade das decisões dentro de uma comu-
nidade desigual. Ao destruir e apontar a falácia dos credos, a iconoclastia crítica 
não deve voltar sobre si mesma e fazer de si mesma um altar, mas sondar o cami-
nho das práticas e formação para que o templo não seja um esconderijo luxuoso 
dos profetas atemporalmente escolhidos, mas um lugar de construção atento às 
disparidades temporais entre as posições dos homens na sociedade.

369 SLOTERDIJK, Peter. Has de Cambiar Tu Vida – Sobre antropotécnica. Traducción de Pedro Madrigal. 
2ª ed. Pre-Textos: Valencia, 2012, p. 16
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