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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem ao problema das arbitrariedades interpretativas 

presentes no Poder Judiciário brasileiro, para sistematizar uma crítica ao decisionismo 

judicial, entendido como utilização do Direito como forma de aplicação de escolhas 

pessoais pelo magistrado. O objeto do trabalho é investigar uma espécie de crise 

hermenêutica, que perpassa a aplicação do direito brasileiro, onde se observa uma 

postura discricionária e solipsista, fundada em elementos que não respeitam a 

normatividade.  A hipótese é analisada a partir de um caso concreto, pelos elementos do 

processo 5046512-94.2016.4.04.7000, o qual figurou como réu Luiz Inácio Lula da 

Silva. O decisionismo judicial presente neste caso passou pela criação de um direito 

material do absurdo e por desrespeito à jurisprudência consolidada, além de parcialidade 

e suspeição do magistrado sentenciante. O material divulgado pela imprensa, a partir de 

junho de 2019, revela toda uma radiografia decisionista consistente na notória 

promiscuidade entre juiz e membros do MP e o agir estratégico ilegal do magistrado 

contra o réu. Não reconhecer a normatividade de um conjunto de artigos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional é dar a regra o sentido que se quer – cerne da 

crítica da pesquisa. Na obra de Ronald Dworkin, especificamente sua noção de law as 

integrity, a integridade e a coerência são o modo de amarrar o intérprete, evitando 

decisionismos, preservando o valor da normatividade. Esta ideia, traduzida em outros 

termos, significa que o Direito, entendido como integridade, coloca limites à 

subjetividade do juiz. Defende-se uma criteologia decisória e a imprescindível 

autonomia do Direito, visto que em uma democracia os juízes não podem continuar 

decidindo de forma voluntarista como se a sentença fosse uma simples questão de 

preferências subjetivas. Magistrados devem apresentar decisões coerentes, que sirvam 

de embasamento na integridade, cujo destinatário possa esperar uma efetiva tutela 

jurisdicional.  

Palavras-chave: Decisionismo Judicial. Hermenêutica Jurídica. Coerência e 

Integridade. Caso Lula-Triplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research presents an approach to the problem of interpretative arbitrariness present 

in the Brazilian Judiciary, to expand upon the critique of judicial activism, understood 

as the use of Law as a way of applying personal choices by the magistrate. The object of 

the work is to investigate a kind of hermeneutic crisis, which permeates the application 

of Brazilian law, where a discretionary and solipsist stance is observed, founded on 

elements that do not respect normativity. The hypothesis is analyzed from a specific 

case, the elements of the case 5046512-94.2016.4.04.7000, which was represented as 

defendant Luiz Inácio Lula da Silva. The judicial activism present in this case created 

the material right to absurdity and was a disrespect to consolidated jurisprudence, in 

addition to the partiality and suspicion by the sentencing magistrate. The material 

released by the press, as of June 2019, reveals a whole judicial activist radiography 

consistent with the notorious promiscuity between judge and MP members and the 

magistrate's illegal strategic action against the defendant. The Judiciary not recognizing 

the normativity of a set of articles of the Federal Constitution as well as 

infraconstitutional legislation serves to give the rule the meaning that one wants - at the 

heart of the research’s criticism. In Ronald Dworkin's work, specifically his notion of 

law as integrity, integrity and coherence are the way to tie the interpreter, avoiding 

judicial activism, preserving the value of normativity. This idea, translated in other 

words, means that the Law, understood as integrity, places limits on the judge's 

subjectivity. It defends a decisive criteology and the indispensable autonomy of the 

Law, since in a democracy the judges cannot continue to decide voluntarily as if the 

sentence were a simple matter of subjective preferences. Magistrates must present 

coherent decisions, which serve as a basis for integrity, whose addressee can expect 

effective judicial protection. 

Keywords: Judicial Activism. Legal Hermeneutics. Consistency and Integrity. Lula-

Triplex Case 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em fins do ano de 2015, o caminho da adequação ou da revolta estava diante de um 

advogado que atuava em praticamente todos os Tribunais Superiores do Distrito Federal. Os 

últimos anos em Brasília haviam mitigado a crença em um Poder Judiciário justo, na 

autonomia do direito, na segurança jurídica e em uma jurisdição constitucional efetiva. Na 

escolha pelo caminho da revolta, o advogado mudou-se de país – viveu dois anos nos Estados 

Unidos. Todavia, as consequências físicas do período na Capital Federal, onde desempenhava 

estressante atividade de despachos e sustentações junto aos ministros, renderam-lhe, 

provavelmente, uma dissecação de aorta e uma delicada cirurgia cardíaca de peito aberto 

realizada por médicos experts da Harvard Medical School. Voltou ao Brasil e é o autor do 

presente trabalho. 

Por tudo isso, a dissertação e o problema do decisionismo judicial possuem 

importância não apenas teórica, mas existencial para o autor. Nascido em 11 de agosto, dia do 

advogado, entender e criticar o fenômeno das decisões arbitrárias que o fez largar a profissão 

por quase três anos e sistematizar uma crítica contra ativismos judiciais, que passa por uma 

mudança de postura decisória de intérpretes, motivaram o retorno do profissional à academia. 

Sabe-se que a tarefa não é simples: abordar o tema do decisionismo judicial e crise do Poder 

Judiciário consiste em um desafio um tanto complexo, que apenas busca empregar esforços 

para que seja discutida a problemática que perpassa questões fundamentais da teoria do direito 

contemporâneo: como se interpreta (subtilitas intelligendi) e como se aplica o direito 

(applicandi)? 

Importante, então, desde já, situar o lugar de fala do pesquisador. A pesquisa se insere 

no âmbito do Programa de Pós Graduação em Direito da UFOP, vocacionado ao 

reconhecimento de novos sujeitos e novos direitos. No caso desta dissertação, há uma crítica à 

forma de aplicação do Direito e ao Poder Judiciário, com a revisitação de marcos teóricos que 

objetivam a garantia de uma jurisdição constitucional efetiva. Inserido na linha de pesquisa 

denominada “Diversidade Cultural, Novos Sujeitos e Novos Sistemas de Justiça”, articulou-

se, sob a orientação da Dra. Natália Lisboa, argumentos jurídico-filosóficos possibilitadores 

de uma releitura da jurisdição brasileira, sobretudo em seu problemático âmbito de aplicação, 

a fim de propiciar uma reflexão que especule uma criteriologia decisória mais justa, que 

busque a interdição dos arbitrários relativismos interpretativos, cuja aceitação abre as portas 

para a arbitrariedade judicial. 



10  

O conteúdo do que segue escrito também está alinhavado, em boa parte, com as 

pesquisas de Lenio Streck, de cujo conjunto da obra se tem discordâncias acessórias, bem 

como a produção teórica de seus orientandos, dentre os quais se reputa como fundamentais 

para o desenho teórico do trabalho Rosivaldo Toscano, Clarissa Tassinari, Francisco José 

Borges Motta, Danilo Pereira Lima, Lorena Duarte Lopes, João Luiz Nascimento, Lainara da 

Silva, Santiago Sito, André Karam Trindade e outros. 

Por este motivo, mais especificamente, o conteúdo desta dissertação de mestrado foi 

construído sob a influência do que ficou conhecido pela doutrina pátria, sobretudo no sul do 

País, como Crítica Hermenêutica do Direito. Isso pelo fato do autor considerar que as 

contundentes críticas de Lenio Streck e de seus pesquisadores ao decisionismo judicial 

brasileiro são de pertinência inequívoca e a necessidade de desvelar teoricamente a prática do 

solipsismo pelos juízes é inadiável. O caso concreto elencado comprova a afirmação: o ex-

presidente Lula foi preso por quase dois anos por meio de um processo criminal tão arbitrário 

que muitos doutrinadores de prestígio o caracterizaram como instrumento de lawfare. 

O método de procedimento de pesquisa foi eminentemente bibliográfico, combinando 

elementos de pesquisa comparativa e monografia. Quanto às técnicas de pesquisa, o trabalho 

foi desenvolvido com base em livros e artigos, utilizando-se do método indutivo. A seção 4 

utilizou-se fartamente da compilação de 103 ensaios, de diversas referências em suas 

respectivas áreas de atuação presentes no livro Comentários a uma sentença anunciada 

(PRONER; CITTADINO; RICOBOM; DORNELLES, 2017). Cabe ressaltar que a pesquisa 

que aqui se apresenta teve suporte para o seu desenvolvimento do Programa de Pós 

Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto nos 6 meses finais, através de bolsa de 

estudos. 

O recorte epistemológico aqui feito passa pelo problema: quais são as características 

do decisionismo judicial brasileiro e seu modus operandi? Respostas judiciais incrustadas em 

vontades advindas de motivos indiferentes ao raciocínio jurídico e utilização de uma 

hermenêutica que não respeita a noção dworkiana de coerência e integridade são aspectos 

importantes que oferecem subsídios para reflexão sistemática do problema, justificado pelo 

interesse contemporâneo, sobretudo após a divulgação de trechos de conversas de atores 

jurisdicionais pelo Intercept Brasil, onde se deixaram claras posturas nada republicanas, que 

colocam a sociedade diante de um inegável protagonismo judicial, desnudando a aplicação de 

critérios subjetivos extralegais por procuradores e magistrados, verdadeiro decisionismo 

voluntarista contrário ao Estado Democrático de Direito. Noutro giro, o objeto do trabalho é 

investigar uma espécie de crise hermenêutica que perpassa a aplicação do direito brasileiro, 



11  

onde se observa uma postura discricionária e solipsista, fundada em elementos que não 

respeitam a normatividade.  

A grande perplexidade é que muitos dos intérpretes jurisdicionais têm uma equivocada 

compreensão de que a atividade judicial é, em si, um ato de escolha, que se pode indicar a 

solução mais conveniente diante de várias opções, parcialmente e discricionariamente. 

Todavia, o ato de decidir configura o momento capital da aplicação do Direito e não há como 

julgar de forma tal que não seja estritamente pautada em paradigmas constitucionais. O 

Estado constitucional é o Estado com uma constituição limitadora do poder pelo império do 

Direito. As ideias do “governo de leis e não de homens”, de “Estado submetido ao direito”, de 

“constituição como vinculação jurídica do poder”, foram realizadas por institutos como os de 

rule of law, due process of law, Rechtsstaat, principle de la légalité” (CANOTILHO1, 2003, 

p. 98). 

Como o problema do decisionismo judicial brasileiro é complexo, empreendeu-se um 

esforço crítico reflexivo proposto pela secção 2, que esboça o quadro referencial teórico do 

trabalho numa perspectiva multidisciplinar: jusfilosófica e social. Como o tema é bastante 

reflexivo e investigativo, optou-se por fornecer ao leitor um pano de fundo inicial que permita 

a compreensão do ponto de vista do pesquisador, fornecendo pressupostos teóricos e 

hermenêuticos. Este quadro referencial inicial difere-se sobremaneira do “senso comum 

teórico dos juristas”, neologismo criado por Warat2 (1994, p.13) que diz respeito a uma 

“constelação de representações, crenças, ficções, estereótipos e normas éticas que governam e 

disciplinam anonimamente atos de decisão e enunciação”. O senso comum teórico se 

notabiliza pela significação ideológica em uma ciência que parte do pressuposto de relação 

entre sujeito e objeto. Transforma-se em elemento de doxa da episteme jurídica e estereotipa o 

conhecimento, o objetifica e o reduz a conceitos3. 

                                                             
1 Canotilho obteve irradiação doutrinária pelo Brasil com sua concepção de constituição dirigente, onde à 

concepção de Estado de Direito foi colacionada em um conteúdo extraído do próprio texto constitucional, 

passando a constituição a ser “um meio de direção social” e “uma forma ‘racionalizada’ de política 

(CANOTILHO, 2001, p. 48). Todavia, na obra “Brancosos e interconstitucionalidade”, o constitucionalista de 

Portugal mostra seu desencantamento com a concepção que lhe foi tão cara, mencionando dois aspectos: sua 

decepção com o dirigismo constitucional, na medida em que acabou conduzindo à compreensão de constituição 

como uma bíblia de promessas (na maioria das vezes não cumpridas); de outro, explicando que nem por isso se 

pode negar a programaticidade da constituição (CANOTILHO, 2008. p. 31-37). 
2 A expressão “senso comum teórico dos juristas” é um neologismo criado por Warat que diz respeito às 

“condições implícitas de produção, circulação e consumo das verdades nas diferentes práticas de enunciação e 

escritura do Direito”. O “senso comum teórico dos juristas” está presente nas atividades cotidianas 

desempenhadas por eles, tanto práticas, teóricas, como acadêmicas. A expressão remete a ficções, hábitos de 

censura enunciativa, metáforas, estereótipos e normas éticas que governam e disciplinam anonimamente seus 

atos de decisão e enunciação.” (WARAT, 1994, p. 94) 
3 Warat, na explicitação do método do senso comum teórico que reina no ambiente jurídico. argumenta: fecha-se, 

desta forma, um movimento dialético que tem, por primeiro momento certos hábitos significativos (uma doxa); 
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A seção propedêutica também se fez necessária para explicitar o pressuposto que se 

parte e desvelar obstáculos epistemológicos. As práticas decisionistas têm origem em uma 

desigual4 sociedade brasileira, que causam prejuízos ao Estado de Direito, uma vez que esta 

sociedade material e ideologicamente deturpada é o locus privilegiado de decisões injustas. 

Assim, os argumentos principais desta seção fornecem algumas conclusões que funcionam 

como chão teórico destinado a desconstruir o habitus dogmaticus5. 

Coesamente, quer-se encaminhar a seguinte conclusão, que funcionará como elemento 

integrativo da seção posterior: a condição de possibilidade para superar a deformação da 

interpretação do direito passa por um esforço crítico-reflexivo que envolve hermenêutica 

jurídica, teoria do direito e denuncia a postura estamental do judiciário brasileiro que é 

fundamentada pelo patrimonialismo.  

Já na seção 3, se passa ao decisionimo e a delimitação pragmática do conceito no 

Brasil. Fizeram-se recortes teóricos pertinentes ao tema, que lançassem luz sobre pontos e 

conceitos existentes acerca de elementos do decisionismo, ampliadores do protagonismo e 

do poder discricionário dos juízes, analisando-os sob o viés de uma teoria críticamente 

elaborada. 

Após a justificação da escolha do termo “decisionismo”, bem como seu uso ao 

longo do tempo, desde Carl Schmitt no Brasil e seu combate em Müller e Streck, com 

Tassinari6 (2012) passa-se ao exame de posturas que mitigam a autonomia do direito. 

                                                                                                                                                                                              
por segundo momento, a espera dos conceitos (uma episteme construída mediante processos lógicos 

purificadores sobre o primeiro momento); e, por terceiro momento, o senso comum teórico (dado pela 

reincorporação dos conceitos nos hábitos significativos). Este último momento caracteriza-se pelo emprego da 

episteme como doxa (WARAT, 2004, p. 13). 
4 Precisa leitura de Lima (2013, p. 12) sobre a sociedade estamental brasileira: “Aqui, o domínio estamental 

utilizou todos os mecanismos constitucionais em causa própria. No segundo caso, a República Velha foi 

proclamada por meio de um golpe militar. A Constituição de 1891 trouxe dos Estados Unidos o 

presidencialismo, o federalismo e o judicial review. No entanto, a maneira como o estamento se apropriou dessas 

instituições serviu principalmente para estimular o poder autoritário do Presidente da República. O federalismo 

foi transformado num mecanismo dentro da relação oligárquica entre o poder central e as lideranças locais; o 

controle difuso não funcionou nos mesmos termos que o judicial review, primeiramente porque o Brasil não 

possuía a noção do stare decisis, presente nos países filiados à tradição do common law; em segundo lugar, 

porque o STF não assumiu o papel que a Suprema Corte exercia nos Estados Unidos como tribunal da federação. 

No terceiro caso, o estamento burocrático-militar recepcionou o controle concentrado de constitucionalidade que 

a Europa continental, do Segundo Pós-Guerra, havia formulado. Nessa experiência europeia, a jurisdição 
constitucional mostrou-se necessária para garantir a supremacia das novas Constituições e oferecer uma 

condição de autonomia ao direito. Contudo, a incorporação feita pelo Brasil serviu para aumentar o domínio do 

Poder Executivo sobre Poder Judiciário.” 
5 Adota-se o entendimento de Lenio Luiz Streck a respeito do que vem a ser a dogmática jurídica: “[...] um 

conjunto de discursos prévios de fundamentação que dispensam o mundo prático, buscando dar todas as 

respostas antes das perguntas.” (STRECK, 2010, p. 37). 
6 Tassinari (2012), uma das referências pátrias sobre ativismo judicial, resume com clareza a teoria da decisão 

proposta por Streck em quatro pontos nodais: o primeiro deles consiste na inovação de conceber a interpretação, 

possibilitada pela Filosofia, compreendida não como dilatentismo ou enfeite, mas como instrumento de 

racionalidade. O segundo, extraído da teoria do direito de Dworkin, vem a ser a responsabilidade política dos 
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Aqui, principalmente com Santos Júnior (2013, p. 10-11) se faz um diagnóstico 

macro-jurídico, no âmbito de aplicação das normas, explicitado como um mecanismo bem 

delimitado e irretocável, que se funda na vontade de poder do intérprete, perpassa pela 

idéia do Judiciário como corporação, caracterizado por um solipsismo vertical (cúpula 

para bases) e horizontal (pelas bases), que rompem a autonomia do direito via liberdade do 

intérprete e utilitarismo eficientista, que nada mais são que discursos de poder que 

funcionam como “tetos epistemológicos” que encobrem as interpretações autênticas. 

Tal seção fornece um encaminhamento à premissa da seção seguinte: o 

decisionismo é um fenômeno teórico estudado e teoricamente bem delimitado, que se 

utiliza de diversos elementos doutrinários, que fundamentam sua prática. Com isso, está 

finalizada a primeira parte da dissertação, de cunho eminentemente zetético, especulativo 

e investigativo. 

Na seção 4, dado que o direito é ciência social aplicada, não basta constatar, 

afirmar ou apontar teoricamente a existência do decisionismo judicial, necessário que se 

demonstre a conjugação dos elementos que são inseridos em um diagnóstico macro-

jurídico que elenque elementos externos do que se denomina crise do Judiciário brasileiro. 

O ponto de análise da hipótese é feito por um caso concreto, que revela, sobretudo, 

o juiz, sua subjetividade, a sua capacidade pessoal de interpretação da realidade, seus 

interesses pessoais: o processo 5046512-94.2016.4.04.7000 o qual figurou como réu Luiz 

Inácio Lula da Silva. Resumidamente, houve clara suspeição de Procuradores da 

República e do magistrado que julgara o processo criminal, comprovados e reforçados, por 

revelações do portal The Intercept e por vários veículos de imprensa. Percebeu-se que o 

diagnóstico de Jânio de Freitas era preciso: “os que apontaram as condutas transgressoras 

da Lava Jato foram muito atacados, mas eram os que estavam certos” (BRASIL 247, 

2019). 

O decisionismo, a utilização do Direito como forma de aplicação de preferências 

pessoais, e por isso solipsistas e arbitrárias, passou pela indevida escolha da jurisdição 

mais favorável à condenação do ex-presidente, pela coordenação do processo por um juiz-

                                                                                                                                                                                              
juízes como contrapartida ao papel de protagonista que o judiciário assumiu no Estado Democrático de Direito, o 

que deve levar os juízes a sentir-se politicamente constrangidos pela comunidade de princípios que constitui a  

sociedade. Tal responsabilidade política se desdobra no terceiro elemento: o dever de fundamentação que advém 

da própria Constituição Federal (artigo 93, IX) e que se revela na diferença entre decisão e escolha. O quarto 

elemento consiste nas respostas constitucionalmente adequadas. Neste sentido, não basta fundamentar. O 

cumprimento do dever de fundamentar é o antídoto da discricionariedade e a afasta. 
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acusador, que objetivava a condenação do réu, pelo desprezo das provas de inocência7, 

pela parcial e interessada condução do feito desde a fase pré-processual, pelo 

aniquilamento de toda uma principiologia constitucional, por diversos atos que 

envolveram, desde investidas contra pessoas para incriminar o réu até a realização da 

Coletiva do PowerPoint8, pelas diversas entrevistas durante o processo que colocaram o 

ex-presidente na condição de culpado, infringindo as garantias e os direitos assegurados 

pela Constituição da República e leis e tratados internacionais ratificados pelo país — 

notadamente a presunção de inocência9, a impessoalidade e a legalidade estrita.  

Mais do que isso, o material divulgado pela imprensa a partir de junho de 2019, 

revela toda uma radiografia decisionista consistente na relação de aconselhamento entre 

juiz e membros do MP, uma verdadeira anomia, terra sem lei. Juiz pode comandar a 

acusação? Pode ser acusador? É trivial que não seja imparcial10? Juiz pode indicar 

testemunha à acusação? Pode aconselhar a parte11? Juristas se posicionam no sentido de 

constatar o agir estratégico ilegal do magistrado e de procuradores, pontuando-os como 

exercício de lawfare, uso político do Direito contra um inimigo.  

As regras da imparcialidade e da suspeição12 que proíbem juízes aconselharem as 

                                                             
7 Desde 2004, publicamente, Moro defendia sua posição contrária a presunção de inocência: “De todo modo, o 

principal problema parece ser ainda uma questão de mentalidade consubstanciada em uma prática judicial pouco 

rigorosa contra a corrupção, prática que permite tratar com maior rigor processual um pequeno traficante de 

entorpecente (por exemplo, as denominadas ‘mulas’) do que qualquer acusado por crime de ‘colarinho branco’, 

mesmo aquele responsável por danos milionários à sociedade. A presunção de inocência, no mais das vezes 

invocada como óbice a prisões pré-julgamento, não é absoluta, constituindo apenas instrumento pragmático 

destinado a prevenir a prisão de inocentes. Vencida a carga probatória necessária para a demonstração da culpa, 

aqui, sim, cabendo rigor na avaliação, não deveria existir maior óbice moral para a decretação da prisão, 

especialmente em casos de grande magnitude e nos quais não tenha havido a devolução do dinheiro público, 
máxime em país de recursos escassos”. (MORO, S., 2004, p. 61).  
8 Ramos (2017, p. 65) explica suscintamente o que se trata a Coletiva do Power Point: “Quem conhece a ação 

penal no 5046512-94.2016.4.04.7000/PR? Esse é o registro oficial, discreto e desinteressante, do processo que 

nasceu com estardalhaço e Power Point da “força tarefa” de Curitiba. Deltan Dallagnol, Procurador da 

República, líder da igreja Batista de Bacacheri e apreciador de esportes radicais, comandou, em 14/09/2016, a 

apresentação midiática de denúncia oferecida contra Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupção e lavagem de 

dinheiro – versão da Lava Jato sobre um apartamento triplex no Guarujá. Segundo Dallagnol, o ex-presidente 

seria o “comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras”. 
9 A manifestação da Min. Rosa Weber foi clara: “A presunção de inocência, princípio cardeal no processo 

criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a 

melhor formulação é o ‘standard’ anglo-saxônico – a responsabilidade criminal há de ser provada acima de 
qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional.”(BRASIL, 2014) 
10 Roberto Pompeu de Toledo conceituou bem a parcialidade do magistrado na Revista Veja: “Quando [o juiz] 

sugere a uma [das partes] que vá atrás de determinadas provas, age como juiz de futebol que, tomado pelo ardor 

torcedor, ousasse um passe para o atacante na cara do gol” (STRECK, 2019). 
11 Causa de nulidade absoluta pelo art. 254 do CPP. (BRASIL, 1941) 
12 Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: 

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; (grifo meu) 

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo 

caráter criminoso haja controvérsia; 
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partes são claras e válidas para todos. (Infringi-las é violar frontalmente o sistema 

acusatório e o regramento processual penal)13. Não reconhecer a normatividade destes 

artigos é dar à regra o sentido que se quer – cerne da crítica da pesquisa. Qual a 

plausibilidade do argumento segundo o qual o juiz pode até ter feito o que consta nos 

diálogos revelados, mas fez justiça contra a corrupção? Atos ilícitos/irregularidades não se 

justificam com consequencialismo seletivo (ad hoc). Ninguém está acima da lei: nem o 

juiz. Aceitar o que ocorreu no processo estudado é aceitar por completo o total desrespeito 

ao princípio da legalidade14.  

Com aquela seção se finaliza diferentes aproximações conceituais e teóricas até 

chegar ao caso concreto. Passa-se as Considerações Finais, que propõem caminhos a se 

seguir para se sair da bárbarie, com elementos propositivos de uma criteologia decisória, 

defensora da imprescindível autonomia do Direito. Os juízes não estão livres do controle 

constitucional. Numa democracia, todos os Poderes devem se submeter ao Direito, 

inclusive o Judiciário, que não pode continuar decidindo de forma voluntarista, como se a 

sentença fosse uma simples questão de preferências subjetivas, aceitação tácita que a 

política, que raciocínios utilitários, devem se sobrepor ao direito.  

Argumento base da nossa conclusão é o conceito dworkiano de integridade e 

coerência, que há, nos quadros de um Direito democraticamente produzido, uma maneira 

de amarrar o intérprete para cada um dos casos que o interpelam. A compreensão de 

Direito como integridade nega que as manifestações jurídicas passem pelo 

convencionalismo ou pelo pragmatismo jurídico. 

Portanto, o Poder Judiciário deve ter critérios hermenêuticos a partir da 

Constituição, apresentando decisões coerentes, que sirvam de embasamento na 

integridade, cujo destinatário possa esperar uma efetiva tutela jurisdicional. Enquanto a 

jurisdição for uma loteria, como doutrina Reindolff da Motta (2012, p. 145), “em que 

litigar pode representar ganhar ou perder, simplesmente de acordo com o decisionismo de 

                                                                                                                                                                                              
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou 

responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; 

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; (grifo meu) 

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; 

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo 
13 Várias são as garantias inerentes ao sistema acusatório incorporadas ao sistema constitucional, como a tutela 

jurisdicional (art. 5º, XXXV); garantia do acesso à justiça (art. 5º,LXXIV); garantia do juiz natural (art. 5º, 

XXXVII e LIII); devido processo legal (art. 5º, LIV); igualdade entre as partes (art. 5º, caput e I); ampla defesa 

(art. 5º, LV, LVI e LXII); publicidade dos atos processuais e motivação dos atos decisórios (art. 93, IX); a 

presunção de inocência (art. 5º, LVII). (BRASIL, 1988) 
14 O artigo 5º, em seu inciso segundo, afirma que: Inciso II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. (BRASIL, 1988) 
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um julgador” estar-se-á diante de uma ditadura de juízes discricionários/relativistas, que 

infringem a Constituição e o próprio Estado Democrático de Direito. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. DESENHOS DE UM QUADRO REFERENCIAL 

TEÓRICO 

  

Nesta primeira parte, trata-se de esclarecer conceitos da proposta teórica que delimita 

essa dissertação, tendo em vista a seguinte questão: quais bases filosóficas e sociológicas se 

delimita o decisionismo judicial brasileiro? O que pretendemos nesta seção é trazer as linhas 

gerais de elementos conceituais que condicionam o entendimento do autor do problema das 

decisões arbitrárias no Brasil. 

 

2.1 PROLEGÔMENOS JUSFILOSÓFICOS 

 

As multifatoriais causas do decisionismo judicial brasileiro fizeram nascer a 

necessidade de uma seção inicial que explicitasse algumas posturas teóricas que permeiam 

todo o trabalho. A pesquisa, em conformidade com a linha Diversidade Cultural, Novos 

Sujeitos e Novos Sistemas de Justiça, propõe uma releitura da justiça e do Poder Judiciário 

brasileiro, utilizando-se como marco teórico Ronald Dworkin e sua concepção de direito 

como coerência e integridade. 

O jusfilósofo está inserido no contexto dos Estados Unidos das décadas de setenta e 

oitenta do século XX e, por conta, disso utilizou-se como ferramenta aproximativa da 

realidade brasileira toda uma escola jusfilosófica do Sul do Brasil, capitaneada por Lenio 

Streck. Não há mixagem teórica entre autores que não dialogam, ao contrário, Streck e seu 

grupo de pesquisadores15 utilizam Dworkin e sua concepção hermenêutica de direito.  

Portanto, em um esforço de síntese, delimita-se, desde o início, o quadro referencial 

teórico que se parte e quais são os pilares teóricos utilizados nesta pesquisa. Delimita-se, aqui, 

o que se entende por quadro referencial teórico, concepção que adotamos do filósofo Lorenz 

Puntel16 (2008): defende-se que anteriormente à análise de um problema teórico, necessita-se 

de uma lógica, uma semântica, uma linguagem, conceitos, fundamentos, claros e definidos. 

                                                             
15 Os pesquisadores reuniram-se no DASEIN (Núcleo de Estudos Hermenêuticos), vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito pela Universidade do Vale do Rio do Sinos – UNISINOS. O nome do núcleo faz 

menção à analítica existencial de Heidegger. Para este, no DASEIN, o ser-aí, se tem exercício da transcendência, 

no qual não apenas somos, mas percebemos que somos. No prefácio de Schuback da edição de Ser e Tempo 

referenciada, DASEIN é indicação de experiência, onde compreender não diz agarrar a realidade com esquemas 

já dados, mas deixar-se tomar pelo que faz a compreensão buscar compreender” (HEIDEGGER, 2006, p. 16-7). 
16 Lorenz B. Puntel é professor emérito em Filosofia pela Universidade de Munique, e Estrutura e Ser é sua obra 

magna. A obra é bastante conhecida por filósofos de diferentes tradições de pensamento, na qual se pretende 

desenvolver uma filosofia sistemática. O autor entende por “quadro referencial teórico” “a totalidade de todos 
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Por limitações da própria natureza de tempo e espaço desta dissertação, oferece-se um 

breve panorama dos fundamentos que aqui se move. Pontua-se que, apesar se pretender 

fornecer o melhor quadro teórico possível, entende-se que é apenas um, de tantos quadros 

referenciais teóricos em meio a uma pluralidade epistemológica interessante. 

O primeiro pilar da visão crítica17 do Direito aqui encampada é a defesa de uma 

postura zetético-filosófica na análise do fenômeno jurídico, que há muito deixou de ser 

estritamente dogmático. Nesse caminho, com nosso marco teórico, “juristas são sempre 

filósofos, pois a doutrina faz parte da análise de cada jurista sobre a natureza do direito” 

(DWORKIN, 2003, p. 454). 

Como este autor, diversos dos juristas nacionais em suas produções compreendem a 

filosofia como elemento inexorável do próprio Direito. Desde Warat (2002), os estudiosos 

buscam uma verdadeira ruptura com o dogmatismo, através da argumentação de uma 

hermenêutica crítica na interpretação/aplicação do direito na superação do que ficou 

conhecido por “senso comum teórico dos juristas” - “um sistema de produção da 

subjetividade que coloca os juristas na posição de meros consumidores dos modos instituídos 

da semiotização jurídica” (WARAT, 2002, p. 65), o que repercutiu efusivamente no modo de 

compreender o ensino jurídico no Brasil. Com o autor, entende-se que “os homens estão 

demasiado manuseados prisioneiros, temerosos de ir além do estereótipo autorizado.” 

(WARAT, 2000, p. 195). Com relação as significações jurídicas: 

 

De um modo geral poderia dizer que os juristas contam com um arsenal de 

sintagmas prontos, pequenas condensações de saber, fragmentos de teorias 

vagamente identificáveis, coágulos de sentido surgido do discurso produzido pelo 

‘Outro’ cultural, fluxo de significações que formam uma memória do direito a 

serviço do poder. Estamos na presença de uma mentalidade difusa, um conjunto de 

crenças e ficções que os juristas manifestam como ilusão epistêmica, como um 
sentido comum científico. (WARAT, 1995, p. 97) 

 

Portanto, no contexto de uma visão crítica do direito, disposta a romper dogmatismos 

e o que se denominou senso comum teórico, discute-se o decisionismo sob uma perspectiva 

zetético-reflexiva18. Com o professor: 

                                                                                                                                                                                              
aqueles quadros teóricos […], que de um ou de outro modo, constituem os componentes inelimináveis de um 

quadro referencial teórico (total) pressupostos por qualquer teoria” (Puntel, 2006, p. 30). 
17 Para Wolkmer (2002, p. 18), a teoria jurídica crítica pode ser definida como a formulação teórico-prática que 

se revela sob a forma do exercício reflexivo capaz de questionar e de romper com o que está disciplinarmente 

ordenado e oficialmente consagrado no conhecimento, no discurso e no comportamento de determinada 

formação social, isto é, como uma a possibilidade de conceber e operacionalizar outras formas diferenciadas, não 

repressivas e emancipadoras, de prática jurídica. 
18 Nós não somos apenas sujeitos que apreendem a massa de informação que nos é oferecida nas escolas, nas 

especializações, mas somos indivíduos produzidos pelos movimentos culturais, pelos processos históricos 



19  

 

Não podemos pensar na formação de uma cultura democrática aceitando um ‘clima 
de significações’ que impõe lugares reservados, como donos, para a lei, a verdade, o 

desejo e o poder. Em uma cultura democrática todos esses lugares precisam ser 

concebidos como vazios, sem operadores totêmicos, sem silêncios nem segredos, 

que introduzam os atores sociais numa região simbólica, onde a história e seus 

protagonistas são inadvertidamente censurados [...] (WARAT, 1995, p. 91). 

 

Pontua-se que, mesmo inserido o trabalho dentro de uma perspectiva filosófica e 

reflexiva, que intenta romper com o dogmatismo e senso comum teórico dos operadores do 

direito, busca-se afastar dos dois tipos de profissionais censuráveis delineados por Kaufmann 

(2002): o dos puros juristas e dos puros filósofos. Se o puro jurista incorre no erro do 

cientismo e “cai na sobrevalorização da dogmática”, procurando responder os problemas das 

“questões fundamentais do direito em recorrer à filosofia” produzindo uma espécie de 

conhecimento vulgar, o filósofo puro, inspirado e “orientado apenas pela filosofia, comete o 

erro oposto”, ao não se preocupar com os problemas característicos do direito, com as 

perguntas que a ciência do direito dirige, aqui e agora, à filosofia (MOTTA, 2012, p. 26). 

A adoção de uma postura reflexiva e a retomada da Filosofia no fenômeno jurídico 

passa pelo objetivo de “descobrir algo de ‘indisponível’, que coloque a arbitrariedade na 

disposição e interpretação do direito dentro de limites, mas que não deve ser procurado num 

abstracto ‘firmamento de valores’, devendo, sim, ser buscado na realidade jurídica” 

(KAUFMANN, 2002, p. 31). 

Por tudo o que se aponta, a dissertação utiliza-se de elementos filosóficos e zetéticos 

cotejando-os com a dogmática jurídica e teoria do Direito, visando à análise da hipótese, o 

caso jurídico concreto elencado. Alinha-se, então, a dissertação perfeitamente com nosso 

marco teórico, Dworkin, também neste ponto: 

 

Qualquer argumento jurídico, não importa quão detalhado e restrito seja, adota o 

tipo de fundamento abstrato que lhe oferece a doutrina, e, quando há confronto entre 

fundamentos antagônicos, um argumento jurídico assume um deles e rejeita os 

outros; [...] o voto de qualquer juiz é, em si, uma peça de filosofia do direito, mesmo 

quando a filosofia está oculta e o argumento visível é dominado por citações e listas 
de fatos [...] (DWORKIN, 2003, p. 113). 

 

Inserindo-se dentro desta perspectiva de Filosofia e Direito, como faces da mesma 

experiência, a dissertação busca sair do campo limitador do direito positivo para inserir o 

trabalho dentro das conquistas teóricas e filosóficas atuais, como caixa de ferramentas para 

                                                                                                                                                                                              
involuntários, portanto, temos uma biografia que não se compõe apenas pela rigidez de certos parâmetros oficiais 

(STEIN, 2004. p. 56). 
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melhor compreensão da situação do decisionismo judicial brasileiro e suas consequências 

concretas. 

O segundo pilar dentro do qual se move a dissertação passa pela concepção do autor 

de discricionariedade, a qual não pode ser devidamente abordada sem uma imersão teórica na 

obra de dois grandes autores positivistas – Kelsen19 e Hart20 – para depois cotejá-la com a 

noção de discricionariedade em sentido forte e fraco em Dworkin. 

A estratégia para blindagem de arbitrariedades nos atos decisórios passa por não 

possibilitar ao intérprete ampla liberdade decisória; afinal, decidir não é escolher a partir de 

uma ampla discricionariedade.  

A Ciência Jurídica pós-moderna nasce em Hans Kelsen21 como uma afirmação da 

Teoria do Direito se esgotando em quadros-categorias puros e procedimentos desempenhados 

por autoridades competentes. “Com ele, inaugurou-se o que se convencionou chamar de 

Positivismo Normativista”. Envidado em combater o psicologismo, o ideologismo e a 

politização plena do direito, Kelsen desenhou uma teoria “pura” do direito (Reine 

Rechtslehre), “que visava livrar-se das mordaças do movimento instrumentalizador do sistema 

jurídico” (SITO, 2012, p. 43). Engelman ensina que: 

 

                                                             
19 Hans Kelsen (Praga, 11 de outubro de 1881 — Berkeley, 19 de abril de 1973), jurista e filósofo austríaco, dos 

mais estudados e citados no ocidente. Cf. KELSEN, Hans. A teoria pura do direito. 8. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009. A obra representa um marco na história do positivismo por abordar questões fundamentais como o 

que fundamenta a unidade e a pluralidade de normas?, por que é que uma determinada norma pertence a uma 

determinada ordem?, por que é que uma norma vale, isto é, qual o seu fundamento de validade?. Entretanto, 

apesar do brilhantismo do autor, não entendemos como pertinente sua fundamentação filosófica para os sistemas 

jurídicos contemporâneos. 
20 Herbert Lionel Adolphus Hart (Harrogate, 18 de julho de 1907 - Oxford, 19 de dezembro de 1992), referido 
como H. L. A. Hart foi um filósofo do direito e uma das figuras principais no estudo da moral e da filosofia 

política. Seu trabalho mais famoso é The Concept of Law, de 1961. Neste livro denuncia as insuficiências da 

noção tradicional de norma jurídica, abrindo caminho e fundando as bases sobre as quais se consolidará, 

posteriormente, o que se entende por hermenêutica jurídica, tendo em vista o deslocamento que opera no eixo de 

análise do direito: de um conhecimento preocupado com aspectos sintáticos e semânticos para um conhecimento 

pragmático da linguagem. Nesse sentido, KOZICKI, Kátya. O positivismo jurídico de Hart e a perspectiva 

hermenêutica do direito. In: ROCHA, Leonel Severo (Org.). Paradoxos da auto-observação. Percursos da teoria 

jurídica contemporânea. Curitiba: J. M., 1997. p. 127-149 
21 Bem observado por Silva (2015, p. 21) a explicação segundo a qual: “deve-se ao austríaco Hans Kelsen, “a 

construção teórica do conceito de norma. Isso porque o uso anteriormente efetuado pelos juristas se dava de 

maneira aleatória. Kelsen define o conceito de norma, a ponto de apurá-lo alçando-o ao centro de sua análise 
sobre o próprio direito. Daí que Kelsen é classificado como positivista normativista: em sua forma de teorizar o 

direito, tudo aquilo que é jurídico, necessariamente é norma (normativo). Nessa perspectiva kelseniana, o 

conceito de direito é identificado com o próprio conceito de norma. Todavia, o conceito de norma não possa ser 

equiparado ao de lei. Vale dizer, a lei é uma espécie de norma que faz parte da estrutura supra e infraordenada da 

dinâmica jurídica. O esforço de uma teoria do direito kelseniana é efetivamente demonstrado quando Kelsen cria 

a divisão do estudo do direito em dois sistemas, o estático e o dinâmico. Kelsen apresenta duas teorias: uma 

estática, em que o direito é entendido como um sistema de normas em vigor, e uma dinâmica, que tem por objeto 

o processo jurídico em que o direito é produzido e aplicado, o direito em seu movimento. Norma jurídica e 

proposição jurídica”. ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Gaberlli; OLIVEIRA, Rafael Tomaz. Introdução 

à teoria e à filosofia do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 283 e ss. 
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Kelsen pretendeu formular uma teoria (vale dizer uma proposta científica) que 

pudesse estudar o seu objeto (o Direito) como uma metodologia pura, ou seja, livre 

de infiltrações consideradas como não sendo jurídicas. O projeto idealizado por 

Kelsen estava voltado, dessa forma, ao afastamento de elementos psicológicos, 

econômicos, políticos e sociológicos, presentes no estudo do Direito em sua época 

(ENGELMAN, 2001, p. 42). 

 

Kelsen, então, está inserido em uma corrente cujo objeto do conhecimento do Direito 

funda-se nas suas proposições jurídicas vigentes, onde o intérprete limita seu interesse no 

estudo destas proposições. É nessa corrente teórica que se enquadra a Teoria Pura do Direito, 

de Hans Kelsen, “cuja interpretação e a aplicação da norma ao caso concreto não se restringe 

a um mero procedimento de dedução e/ou subsunção” (COSTA, 2013, p. 107), isto é, a um 

silogismo lógico. Streck, afirma que o principal objetivo de Kelsen era: 

 

reforçar o método analítico proposto pelos conceitualistas de modo a responder ao 

crescente desfalecimento do rigor jurídico que estava sendo propagado pelo 

crescimento da Jurisprudência dos Interesses e da Escola do Direito Livre – que 
favoreciam, sobremedida, o aparecimento de argumentos psicológicos, políticos e 

ideológicos na interpretação do direito. Isso é feito por Kelsen a partir de uma 

radical constatação: o problema da interpretação do direito é mais semântico do que 

sintático. (STRECK, 2011, p. 31) 

 

Todavia, no capítulo oitavo de sua Teoria Pura, Kelsen22 deixa clara a sinalização do 

intérprete ter várias possibilidades interpretativas na atividade de aplicação: 

 

Se por ‘interpretação’ se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto 

a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da 

moldura que representa o Direito a interpretar e, conseqüentemente, o conhecimento 

das várias possibilidades que dentro desta moldura existem. Sendo assim, a 

interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução 

como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que – na medida 

em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm igual valor, se bem que apenas 
uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito – no ato do 

tribunal, especialmente. (KELSEN, 2009, p. 390-1) 

 

                                                             
22 Para análises de aspectos da obra de Kelsen, Cf. JOUANJAN, Olivier. De Hans Kelsen a Friedrich Müller: 

Método jurídico sob o paradigma pós-positivista. In: MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: 
introdução à teoria e metódica estruturantes. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009; DIAS, Gabriel 

Nogueira. Positivismo jurídico e a teoria geral do direito: na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010; ROCHA, Leonel Severo. Comentários sobre a Teoria Pura do Direito. In: Epistemologia 

Jurídica e Democracia. 2ª. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p. 69. ALBUQUERQUE, Paulo Antônio 

de Menezes. Kelsen, Hans. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de filosofia do direito. São 

Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 504-508; CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. 
Interpretação como ato de conhecimento e interpretação como ato de vontade: a tese kelseniana da interpretação 

autêntica. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (Org.). Jurisdição e hermenêutica constitucional. 

Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 121-149.; BARZOTTO, Luis Fernando. O positivismo jurídico 

contemporâneo: uma introdução a Kelsen, Ross e Hart. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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Assim, observa-se com Engelmann (2001, p. 57) que Kelsen sublinha que o Direito a 

ser aplicado pode ser encontrado numa moldura, onde são localizadas várias possibilidades, 

sendo conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura em 

qualquer sentido possível. “Ou seja, tem-se como idônea a afirmação de que o juiz pode 

adotar a alternativa mais conveniente em sua avaliação, dentre as várias possibilitadas pela 

moldura da regra” (FACCINI NETO, 2010, p. 79). 

Nessa esteira, para Kelsen, a circunstância de uma decisão judicial estar fundada na lei 

significa tal decisão estar contida na moldura da lei. Portanto, ela não é “a norma individual”, 

mas “uma das normas individuais” possíveis dentro das possibilidades situadas no interior dos 

limites da moldura (KELSEN, 2009, p. 390-391). Kelsen explica que: 

 

A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos quadros 

do Direito a aplicar, a “correta”, não é sequer – segundo o próprio pressuposto de 

que se parte – uma questão de conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um 

problema de teoria do Direito, mas um problema de política do Direito. [...] 

Justamente por isso, a obtenção da norma individual no processo de aplicação da lei 

é, na medida em que nesse processo seja preenchida a moldura da norma geral, uma 
função voluntária. Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária 

fixação da moldura dentro da qual se tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar 

uma atividade cognoscitiva do órgão aplicador do Direito, não se tratará de um 

conhecimento do Direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da 

criação jurídica, podem ter a sua incidência: normas de Moral, normas de Justiça, 

juízos de valor sociais que costumamos designar por expressões correntes, como 

bem comum, interesse do Estado, progresso, etc. Do ponto de vista do Direito 

positivo, nada se pode dizer sobre a sua validade e verificabilidade. (KELSEN, 

2009, p. 393) 

 

Neste sentido, com Dias (2010) entende-se que dessa forma, o capítulo VIII do Teoria 

Pura do Direito é atualíssimo. O nível de indeterminação semântica do texto legal, nos dias de 

hoje, ainda serve de “mola interpretativa” ao juízo, dando permissão para dizer qualquer coisa 

sobre qualquer coisa, o que dá azo ao decisionismo. Essa opção era representada pelo 

enunciado segundo o qual a aplicação da lei é ato de vontade do magistrado, que pode ser lido 

como uma aposta na discricionariedade do juiz para resolver os casos de indeterminação, 

explicitado por Kelsen naquele capítulo: [...] “através deste ato de vontade se distingue a 

interpretação jurídica feita pelo órgão aplicador do Direito de toda e qualquer outra 

interpretação, especialmente da interpretação levada a cabo pela ciência jurídica” (KELSEN, 

2009, p. 249). 

Explicita-se, então, o tipo de discricionariedade com o qual não concordamos já 

presente em Kelsen, a interpretação como ato de vontade (subjetiva), como se as coisas não 

tivessem sentido algum, de forma que o sujeito pode atribuir- lhe o sentido que melhor o 
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auxilie, onde cada intérprete desenha o seu significado. Entretanto, membros da alta cúpula do 

poder judiciário deixaram claro aderimento à intepretação como ato de vontade, como se 

extrai da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos 

dos Embargos de Declaração em Recurso de Revista (Proc. nº 6443/89), publicada no DJU 

em 15.02.91 (NASCIMENTO, 2014, p. 109): 

 

A sentença é um ato de vontade do juiz como órgão do Estado. Decorre de um 

prévio ato de inteligência com o objetivo de solucionar todos os pedidos, analisando 

as causas de pedir, se mais de uma houver. Existindo vários fundamentos (raciocínio 
lógico para chegar-se a uma conclusão), o juiz não está obrigado a refutar todos eles. 

A sentença não é um diálogo entre o magistrado e as partes. Adotado um 

fundamento lógico que solucione o binômio “causa de pedir/pedido”, inexiste 

omissão. (BRASIL, 1991) 

 

Pensa-se com Santos Júnior (2013) que o direito não é (e não pode ser) aquilo que o 

intérprete quer que ele seja. A decisão não deve ser fruto de um ato de vontade como queria 

Kelsen. “Sentença judicial não pode advir de sentire. Não em uma democracia. A 

interpretação não é fruto da subjetividade do juiz e muito menos produto da consciência do 

julgador”. Pelo fato de “um juiz não pode impor aos outros os seus próprios valores”, e não 

“poder construir sua decisão com base em argumentos de política. Isso não é ser 

democrático”. Entende-se que “o campo de atuação do juiz deve ser o normativo. E como nele 

está inserido, o juiz não está acima das regras e princípios” (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 

160).  

A discricionariedade que se combate também está presente em Herbert Hart, autor que 

será interlocutor de profícuo debate com Dworkin. Se, para Kelsen, a decisão é um ato de 

vontade no qual o juiz possui discricionariedade, para Hart, considerado um positivista 

moderado (porque não defende a separação entre direito e moral), o julgador possui o poder 

de escolha.  

Embora Hart23 (2009) tenha enfrentado veemente o realismo jurídico de Holmes (a 

questão da discricionariedade judicial fica amenizada, em defesa do sistema de regras), ele 

                                                             
23 Para análise da obra hartiana, Cf. CADEMARTORI, Luiza Valente. Os casos difíceis e a discricionariedade 

judicial: uma abordagem a partir das teorias de Herbert Hart e Ronald Dworkin. In: Novos Estudos Jurídicos – v. 

10, jan/jun. 2005; MACCORMICK, Neil. H.L.A. Hart. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.; RODRÍGUEZ, César. La 

Decisión Judicial: El debate Hart-Dworkin. Universidad de los Andes: Siglo Del Hombre Editores, 1997; 

KOZICKI, Kátya. O positivismo jurídico de Hart e a perspectiva hermenêutica do direito. In: ROCHA, Leonel 

Severo (Org.). Paradoxos da auto-observação. Percursos da teoria jurídica contemporânea. Curitiba: J. M., 1997. 

p. 127-149; KOZICKI, Kátya. Hart, Herbert Lionel Adolphus. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Org.). 

Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 409-412;  
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admite que as regras que constituem o Direito possuem uma textura aberta24, que produzem 

“zonas de penumbra25”. É neste espaço – para muitos concebidos como casos difíceis – que se 

manifesta a possibilidade do juiz escolher. 

Motta (2012, p. 73) pontua que estas regras de textura aberta implicam reconhecer que 

há áreas de conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem resolvidas pelos 

tribunais. Nessa direção, Hart contempla a discricionariedade judicial no sentido forte, na 

medida em todos os padrões de comportamento estruturados em regras seriam compostos pela 

tal textura aberta (aspecto este atribuído aos limites da linguagem), a ser preenchida, ao fim e 

a cabo, por não mais do que uma escolha (ainda que esta possa não ser arbitrária ou 

irracional). 

Em outros termos, para Hart, o juiz possui a autoridade, conferida por uma norma de 

reconhecimento proveniente da comunidade, para decidir, ele pode legitimamente (esse é o 

ponto) dar a decisão que ele achar a melhor. Hart não se ocupa, pois, de tematizar o conteúdo 

bom ou mau de uma decisão judicial, já que no quadro do campo da discricionariedade, a sua 

decisão está sempre certa (MOTTA, 2012, p. 73). Há aposta no protagonismo judicial que 

“terá de exercer sua discricionariedade e criar o direito referente àquele caso, em vez de 

simplesmente aplicar o direito estabelecido já existente” (HART, 2009, p. 351). 

Por esse caminho, Hart sustenta que, “embora os juízes sejam de fato obrigados a 

aplicar as regras jurídicas referentes a todo caso em que são claramente aplicáveis, eles 

possuem necessariamente uma discricionariedade” (FACCINI NETO, 2010, p. 88) mais 

ampla sobre o que fazer nas situações em que as regras não são claras. Pontua que as regras 

não podem resolver tudo, de forma que em casos problemáticos, em que a subsunção não se 

manifestar clara, há “e deve haver um espectro considerável de discricionariedade para os 

juízes e outras autoridades.”  (MACCORMICK, 2010, p. 43). O jusfilósofo escocês considera 

que: 

 

                                                             
24  Nascimento (2014, p. 137) observa que “Struchiner considera a contribuição mais celebrada da Filosofia da 

Linguagem ordinária para a Filosofia do Direito é a ideia de textura aberta da linguagem. Segundo Friedrich 

Waisann, responsável por cunhar a expressão textura aberta da linguagem, em seu artigo Verifiability, vários 
termos que utilizamos na nossa linguagem são potencialmente vagos. Hart é o responsável por fazer a 

transposição dessa discussão para a análise das regras jurídicas. Como as regras contém termos que possuem 

uma textura aberta, então as regras jurídicas são potencialmente vagas. Sempre é possível surgir um caso que cai 

na região de penumbra do significado dos termos empregados na norma”. STRUCHINER, Noel. Filosofia da 

Linguagem. In: BARRETO, Vicente de Paulo. (Coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: 

Unisinos/Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 333-337 
25 Faccini Neto (2010. p. 88) explicita que “de igual maneira, assenta Engelman (2001, p. 71), a zona de 

penumbra, na perspectiva de Hart, é fundamentada na chamada textura aberta do direito, produzida a partir da 

indeterminação dos padrões de comunicação escolhidos, ou seja, as palavras. Assim, como estas não possuem 

um núcleo exclusivo de entendimento, o direito, ao utilizá-las, acaba sofrendo da mesma dificuldade”. 
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de acordo com a tese de Hart, as normas – rectius : regras – têm um cerne de certeza 

e um entorno vago e de trama rala; de tal modo que, em casos que se situem fora do 

cerne de certeza, para os quais as normas – rectius : regras – não forneçam nenhuma 

orientação inequívoca, os juízes devem ter arbítrio – rectius : discricionariedade – no 

“sentido forte”, já que somente de uma forma quase legislativa poderão escolher a 

decisão que lhes parecer melhor com base nos fundamentos que considerarem 

apropriados a essas escolhas (MACCORMICK,2006, p. 300). 

 

Entende-se, com Streck (2014, p. 63), que a defesa da discricionariedade, tanto em 

Kelsen como em Hart, em seu sentido forte, constitui assim, o ‘ovo da serpente do 

positivismo contemporâneo’. Se Kelsen não enfrenta o problema dos ‘casos difíceis’ 

especificamente, deixando a cargo dos juízes a solução a partir de um ‘ato de vontade’, Hart 

confia plenamente nos juízes para a resolução dos casos difíceis, desde que tal ‘escolha’ se dê 

no interior da zona de penumbra da norma. Streck considera que, nos dois juristas está 

presente a indissociabilidade entre ‘discricionariedade/arbitrariedade’. Todavia, pontua-se, 

que o nível de discricionariedade judicial atingido no Brasil ultrapassa até mesmo o proposto 

pelos autores positivistas normativistas. Pensa-se que: 

 

[...] no Brasil, [...] em qualquer ‘espaço’ de sentido - vaguezas, ambiguidades, 

cláusulas ‘abertas’, etc. - o imaginário dos juristas vê um infindável terreno para o 

exercício da subjetividade do intérprete. Quando esse ‘espaço’ se apresenta em 

dimensões menores, o intérprete apela para os princípios que funcionam como 

‘axiomas com força de lei’ ou enunciados performáticos com pretensões corretivas, 

fazendo soçobrar até mesmo o texto constitucional. (STRECK, 2014, p. 43). 

 

Streck26, neste sentido, pontua que os positivistas brasileiros traíram Hart e Kelsen e 

foram mais radicais, dado que, embora defensores da discricionariedade, admitiam-na 

somente na “moldura do texto” (Kelsen) ou da “textura aberta” (Hart). “Ou seja, dentro dos 

limites semânticos que, no caso brasileiro, sequer é respeitado, o que transformou a 

discricionariedade kelseniana-hartiana em arbitrariedade”27 (NASCIMENTO, 2014, p. 79). 

                                                             
26 Streck (2014, p. 437) aponta que o resultado disso é uma situação incontrolável no plano da operacionalidade 

do direito. É tarefa da teoria do direito, pois, construir um discurso que coloque freio nesse “ir além” dos marcos 

do ordenamento, que deveria demarcar o espaço da discricionariedade-arbitrariedade interpretativa de que 

falaram Hart e Kelsen. Isto é, nem mesmo no interior do positivismo foi possível controlar o (ab)uso da 

subjetividade do intérprete. 
27 Como aponta Streck (2014, p. 236): “o que ocorreu é que os positivistas de terrae brasilis traíram Herbert Hart 

e Hans Kelsen, os quais, embora defensores do poder discricionário dos juízes, admitiam que este se dava 

somente nos limites da ‘moldura do texto’ (limites semânticos, portanto), e não para além desses contornos. Ou 

seja, a discricionariedade admitida pelos positivismos hartiano e kelseniano foi transformada em arbitrariedade. 

Assim, para o positivismo praticado no Brasil, em sendo o direito o espaço simbólico das relações de poder, 

parece natural que, em determinados momentos – mesmo em plena vigência da Constituição democrática de 

1988 – os ‘limites semânticos’ (a moldura) possam vir a ser ultrapassados, sob ‘argumentos’ tais como: em nome 

da ‘justiça’, ‘dos valores esculpidos na norma’, etc”. Streck apontará o caminho que, aqui, está-se tentando 

percorrer: “trata-se, pois, de examinar essa complexa problemática a partir de um câmbio paradigmático, que 

envolve, certamente, um salto da subsunção à compreensão, do esquema sujeito-objeto para a intersubjetividade, 

da regra para o princípio e, fundamentalmente, do positivismo para o (neo) constitucionalismo” (op. cit., p. 436). 
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Já Dworkin28 desenvolveu uma teoria que, se de um lado “reconhece o caráter 

interpretativo do Direito”, de outro, nega aos juízes “a prática de um decisionismo arbitrário: 

fala-se em argumentação” de, ou em favor de, “princípios que não reconhecem a possibilidade 

de discricionariedade em sentido forte presente em Kelsen-Hart” ( MOTTA, 2099, p. 15). Para 

aquele, a ideia de princípios funciona como mecanismo de restrição da discricionariedade 

judicial. Dworkin argumenta a favor do direito como integridade29, no sentido de que o 

magistrado tem responsabilidade política ao decidir de acordo com os princípios30 elencados 

pela comunidade política.  

A ideia da responsabilidade hermenêutica31, ao promover a inserção da decisão 

jurídica no mundo prático, afasta a ideia de escolha, a qual encontra tradução jurídica na 

concepção de discricionariedade em sentido forte. O juiz deve pautar-se em conformidade 

com o conjunto de regras e princípios, que compõem determinado sistema jurídico. 

Dworkin recusará a discricionariedade “forte” atribuída por Hart aos juízes, afirmando 

a existência de uma obrigação jurídica “sempre que as razões que sustentam tal obrigação, em 

                                                             
28 EUA - 1931-2012. Estudou nas prestigiosas universidades de Cambrigde, Harvard e Oxford. Trabalhou com 

grandes nomes como o juiz Learned Hand na Court of Appeal do Second Circuit dos Estados Unidos e foi sócio 

do escritório Sullivan & Cromwell. Lecionou em Yale, NYU e Oxford, onde sucedeu H. L. A. Hart. Ao se 

aposentar dessa última, já no início dos anos 2000, ocupou a cadeira de jurisprudência da Universidade de 

Londres. Foi um dos articulistas da prestigiada revista New York Review of Books e publicou os seguintes 

livros: Taking Rights Seriously (1977); A Matter of Principle (1985); Law’s Empire (1986); Philosophical Issues 

in Senile Dementia (1987); A Bill of Rights of Britain (1990); Life´s Dominion (1993); Freedom´s Law (1996); 

Sovereign Virtue (2000) (GUEST, 2010). 
29 A integridade é basilar na concepção de Direito de Dworkin na medida expõe que suas preocupações jurídicas 

estão ligadas ao seu projeto principal, encontrar uma concepção atraente de Direito. Uma concepção de direito 

erigida sobre o princípio interpretativo da integridade deixa muito menos espaço para argumentos práticos ao 

estabelecer direitos constitucionais substantivos. Se pessoas aceitam ser governadas por regras que decorrem de 
princípios, essas decisões pressupõem um conjunto de normas públicas que podem expandir-se ou contrair-se 

organicamente, à medida em que as pessoas percebem e exploram aquilo que os princípios exigem sobre novas 

circunstâncias. A integridade exige que essas normas sejam consideradas coerentes, como se o estado tivesse 

uma única voz e é tão importante que às vezes a equidade ou a justiça devem ser sacrificadas para sua 

observância (DWORKIN, 1999, p. 213-332). 
30 Dworkin pontua que não faz defesa da integridade como primeiro princípio de moral política pelo fato dela 

não ter nenhum papel específico em uma comunidade perfeitamente justa e equitativa. A integridade é 

engendrada por princípios de observância obrigatória pelo Estado, que também detém seu olhar sobre questões 

de princípio. Entende que o governo deve ter uma só voz ao se manifestar sobre a natureza desses direitos, sem 

negá-los, portanto, a nenhuma pessoa em momento algum. O Estado carece de integridade para endossar 

princípios que justifiquem parte de seus atos. Seu interesse pelos direitos e princípios às vezes desqualifica um 
tipo específico de incoerência. Para Dworkin, a integridade é discriminatória: se o fundamento para uma decisão 

for de ordem política, a integridade não fornece razão alguma para a repetição da decisão mesmo quando as 

razões de política não existirem ou não forem alteradas; ao passo que se as razões forem de princípio, a 

integridade exige que essas razões sejam alteradas para todos os outros. O modelo de princípios tem sua base 

racional que tende para igualdade: sua exigência de integridade pressupõe que cada pessoa é tão digna quanto 

qualquer outra, que cada uma deve ser tratada com o mesmo interesse, de acordo com uma concepção coerente 

do que isso significa (DWORKIN, 1999, p. 271-332).  
31 Dworkin considera a integridade como parte de uma interpretação bem-sucedida de práticas constitucionais e 

afirma que a integridade é poderosa na dimensão da interpretação, da cultura política da comunidade, e não vista 

na dimensão de uma moral política abstrata e atemporal (DWORKIN, 1999, p. 271-332).  



27  

termos de princípios jurídicos obrigatórios de diferentes tipos, são mais fortes do que as 

razões contra a existência dela” (DWORKIN, 2002, p. 164-5). 

Deve-se esclarecer que, em Dworkin (2007), para quem o discricionarismo é 

antidemocrático, há três sentidos para o termo discricionariedade, sendo um em sentido fraco, 

um em sentido forte e um em sentido limitado. Discricionariedade em sentido limitado seria o 

poder de escolha daquela autoridade à qual se atribui poder discricionário, sendo determinado 

a partir da escolha entre duas ou mais alternativas e assemelhando-se à discricionariedade 

administrativa (LOPES, 2014, p. 42). 

A mais importante diferença está entre os sentidos forte e fraco da discricionariedade, 

conforme a classificação estruturada por Dworkin (2007), reside em que, em seu sentido forte, 

a discricionariedade requer a incontrolabilidade da decisão segundo um padrão 

antecipadamente estabelecido - nesse caso, por exemplo, alguém que possua poder 

discricionário, em seu sentido forte, pode ser criticado, mas não pode ser considerado 

desobediente, não sendo possível considerar que cometeu erro em seu julgamento, porque 

estaria legitimado pela ideia de discricionariedade judicial (LOPES, 2014, p. 42). 

Nesse ponto se localiza a crítica de Dworkin (2007) ao Positivismo de Hart (1994), a 

qual afirma que, nesses casos, os padrões tipicamente empregados pelos juízes são, na 

verdade, princípios que guiam suas decisões e que os obrigam no momento de determinar dá 

justamente a partir desta noção de sociedade como comunidade de princípios. (LOPES, 2014, 

p. 42). 

A luta de Dworkin é pela busca pela melhor justificação das práticas jurídicas, que se 

materializam na ideia de integridade do Direito, que falar-se-á mais detidamente em outro 

tópico, perpassa uma noção de resgate principiológico da história institucional do Direito, e 

crítica à discricionariedade em sentido forte, posição que se adere para criticar o 

decisionismo. 

O terceiro pilar que pode ser deduzido pela análise dos dois anteriores é a adoção de 

uma perspectiva pós positivista32 de Direito. Dada a amplitude semântica do termo, algumas 

características devem ser explicitadas. Por isso, Oliveira, em texto esclarecedor, argumenta: 

 

[...] nos quadros do chamado pós-positivismo, o conceito de direito é determinado a 

partir do inexorável elemento hermenêutico que acompanha a experiência jurídica. 

O que unifica as diversas posturas que podem ser chamadas de pós-positivistas é que 

o direito é analisado na perspectiva da sua interpretação ou da sua concretização. 

                                                             
32 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Pós-modernismo, pós-positivismo e o Direito como Filosofia. In: 

OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades (Org.). O poder das metáforas. Homenagem aos 35 anos de docência de 

Luis Alberto Warat. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 61-67 
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Fora disso, a crítica ao positivismo se perde no fugas. Fora disso, uma eventual 

oposição ao positivismo pode até ser tida como antipositivista ou não positivista. 

Porém, de forma alguma poderá ser nomeada como pós-positivismo (OLIVEIRA, 

2014) 

 

Na perspectiva de Calsamiglia (1998, p. 209), só pode ser considerado pós-positivista 

aquele que ataca alguma das teses centrais do positivismo jurídico: a teoria das fontes sociais 

do direito e a teoria da separação entre direito, moral e política.  

Pensa-se com o filósofo espanhol que falar de pós-positivismo não significa adotar 

uma posição anti-positivista33, mas propor uma superação desta em busca de uma 

compreensão mais afinada do Direito, capaz de corresponder e acompanhar o estágio em que 

se encontra o pensamento filosófico contemporâneo, que sustenta o discurso jurídico 

(TRINDADE, 2006, p. 107). 

Pensa-se que houve contribuições substanciais dos juristas filiados ao positivismo 

jurídico à inteligência da estrutura da norma jurídica, sobretudo no que se refere à 

preocupação com a clareza, a certeza e a objetividade atreladas à ideia de segurança jurídica. 

Portanto, assumir uma postura pós-positivista34 não significa defender o retorno às posições 

jusnaturalistas devedoras de concepções incompatíveis com o atual estágio de compreensão 

dos fenômenos jurídico (TRINDADE, 2006, p. 107). 

Com Silva (2015, p. 40) importante assinalar que pós-positivista35 não se constitui 

como um termo retórico, nem também se deu sob a influência do que posteriormente foi 

denominado de “pós-modernidade”.  

Não se trata de uma reação antipositivista, mas, ao contrário das teorias positivistas, o 

entendimento teórico que se desenvolve no contexto “pós-positivista” procura confirmar a 

                                                             
33 Com Sito (2012, p. 40) observa-se que para conceituar o pós-positivismo, Luís Roberto Barroso explana: “O 

pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das 

relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica e a teoria dos direitos 

fundamentais. [...] O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais no positivismo 

jurídico. A aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não correspondiam 

ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. Por outro lado, 

o discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o retorno puro e simples ao 

jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de uma razão subjetiva. Nesse contexto, o pós-

positivismo não surge com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do conhecimento 

convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele 
reintroduzindo as idéias de justiça e legitimidade. O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos 

valores, uma reaproximação entre ética e Direito.” (BARROSO, 2006, p. 27-28)  
34 Para tanto, ver GALUPPO, Marcelo Campos. 2005. A epistemologia jurídica entre o positivismo e o pós-

positivismo. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – Crítica à dogmática, Porto Alegre, n. 3, p. 195-206. 
35 Ver (DINIZ; MAIA, 2006, p. 650) “Para alguns, o pós-positivismo pode ser descrito como uma espécie de 

terceira via aos paradigmas positivista e jusnaturalista, sem incorrer nos reducionismos e aporias nos quais estes 

desembocaram historicamente; para outros, seria uma nova geração do positivismo jurídico mitigado pelo peso 

da principiologia jurídica; e, ainda, para terceiros, o pós-positivismo não passaria de mais uma variante fraca do 

jusnaturalismo, uma fase ulterior na milenar trajetória da teoria do direito natural”. 
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radicalidade de uma espécie de “elemento antropológico”, que era totalmente esquecido pelo 

paradigma positivista (SILVA, 2015, p. 41). 

Nesse sentido, diante de uma “concretude” interpretativa, busca-se dissolver o espaço 

da chamada “discricionariedade judicial”, uma vez que perante a dificuldade de lidar com 

esse “elemento antropológico” - ou ainda “elemento hermenêutico”, o positivismo limita-se à 

investigação teórica, suprimindo a práxis de sua esfera de análise, isto é, o direito é concebido 

como um sistema de normas e o papel do jurista é ordenar este sistema com coerência e 

racionalidade (SILVA, 2015, p. 41). Dito de outro modo: 

 

[...] o pós-positivismo deve ser entendido com o sentido de superação e não (mera) 

continuidade ou complementaridade. Pós-positivismo será compreendido, neste 

contexto, no interior do paradigma do Estado Democrático de Direito instituído pelo 

constitucionalismo compromissório e transformador social surgido no segundo pós-

guerra. (STRECK, 2014, p. 64) 

 

Trindade (2006, p. 107-8) fornece um panorama das características do pós-positivismo 

engendradas por Diniz e Maia (2006), panorama o qual consideramos preciso: 

 

(a) o deslocamento de agenda de problemas, que aponta para três eixos – a estrutura 

lógica das normas e do ordenamento jurídico, a relevância crucial da dimensão 

argumentativa na compreensão do funcionamento do direito nas sociedades 

democráticas contemporâneas e a reflexão aprofundada sobre o papel desempenhado 

pela hermenêutica jurídica –, voltando-se para questões como, por exemplo, a 

validade da norma fundamental ou o test do pedigree; (b) o surgimento e a 
importância dos casos difíceis, que exigem uma mudança no foco de interesse dos 

teóricos em direção a situações que escapam ao ordenamento jurídico entendido 

exclusivamente como um sistema de regras, seja em face de uma antinomia de 

normas, seja em face da existência de uma lacuna legal; (c) o “abrandamento” da 

dicotomia descrição/prescrição, através do qual se lança pontes entre a teoria e a 

prática, municiando os operadores do direito com instrumentos capazes de conduzi-

los a respostas pertinentes para os problemas jurídicos, bem fundadas e, ao mesmo 

tempo, verificáveis e, na medida do possível, objetivamente controláveis; (d) a busca 

de um lugar teórico para além do jusnaturalismo e do positivismo jurídico, cruzada 

iniciada por Dworkin e aderida, em outro sentido,  por Alexy, autores cujas idéias 

perfilam uma terceira via, superadora dos paradigmas justeóricos até então 

existentes; (e) o papel dos princípios na resolução dos casos difíceis, cuja 
centralidade é reabilitada nos domínios da interpretação judicial, tendo em vista a 

proclamação de sua eficácia normativa a partir da idéia de que são normas-primárias 

de todo o sistema jurídico, através das quais é possível rearticular o direito com a 

moral. 

A essas características é necessário agregar aquela que, talvez, possa ser considerada 

a mais fundamental delas e que deve marcar, obrigatoriamente, todas as teorias que 

pretendam, efetivamente, ser pós-positivistas: a necessidade de repensar a tríplice 

questão ligada à filosofia no direito, isto é, as condições de possibilidade de 

qualquer teoria jurídica pós-positivista, tendo em vista que o modo como o 

positivismo jurídico lida com a interpretação, a aplicação e a fundamentação ainda 

permanece atrelado às diretrizes da metafísica moderna, mais especificamente ao 
paradigma epistemológico da filosofia da consciência. (TRINDADE, 2006, p. 107-

8) 
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Essa preocupação com a discricionariedade judicial em seu sentido forte é 

consequência direta de outro elemento importante do pós-positivismo: a preocupação com a 

aplicação e concretização do direito, uma postura teórica que enfrenta a radicalidade do 

elemento interpretativo que atravessa toda a experiência jurídica, as tradicionais teorias das 

fontes, da norma e do ordenamento jurídico: 

 

Importante anotar que, dentre as várias questões que compõe esse universo de 

problemas, o elemento central desse capítulo diz respeito à passagem do conceito 

semântico- positivista de norma para um conceito paradigmático-pós-positivista. Ou 
seja, salta-se do simples entendimento das normas em direção à discussão e 

enfrentamento dos problemas relativos à sua efetiva concretização. Esse novo 

conceito de norma – que, como afirma Fr. Müller, representa a pedra de toque do 

pós-positivismo- não aparece bem trabalhado por alguns setores do pensamento 

jurídico brasileiro. De fato, há uma certa dificuldade em lidar com a distinção entre 

texto e norma e os diversos reflexos que isso produz para a instrumentalização 

concreta do direito. (ABBOUD; CARNIO; OLIVEIRA, 2013, p. 407) 

 

Assim, a dissertação, que diferentemente das posturas positivistas, sobretudo a de 

Kelsen e, em certa medida, a de Hart, contrárias à tematização do problema da indeterminação 

do direito e suas consequências (discricionariedade judicial), tem uma postura pós-positivista 

de enfrentamento da discricionariedade em sentido forte. Com Streck (2012, p. 508), pós-

positivista é a teoria do direito que efetivamente tenha superado o positivismo de viés 

normativo (pós-exegético), dado que “a superação do positivismo implica o enfrentamento do 

problema da discricionariedade36 judicial”. 

                                                             
36 Alguns exemplos contemporâneos são bem exemplificativos de discricionariedade em sentido forte e 

decisionismo judicial: 5 de maio de 2016, Ação Cautelar 4070. O Supremo Tribunal Federal suspendia da 

presidência da Câmara dos Deputados o deputado federal Eduardo Cunha. Na ocasião, o ministro Teori Zavaski 
afirmou que, na iminência de Cunha passar a ser o primeiro substituto à presidência, deveria cumprir requisitos 

mínimos, não figurando como réu em ação penal. Diferentemente, em 7 de dezembro de 2016, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 402) na qual a Rede Sustentabilidade questionava a 

possibilidade de réus em ação penal perante o STF poderem ocupar cargos que estão na linha de substituição da 

presidência da república, o Supremo manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. 31 de agosto de 2016. 

O ministro Ricardo Lewandowski ignora a Constituição da República ao fracionar o julgamento do impeachment 

da ex-presidente Dilma Rousseff. O texto constitucional do artigo 52 expressa claramente que Presidente da 

República condenado por crime de responsabilidade perderá o cargo com inabilitação, por oito anos, para 

exercício de função pública. A inabilitação é consequente lógica da condenação. Ao permitir o fatiamento da 

votação em perda do cargo e em inabilitação, o então presidente do Supremo Tribunal Federal comete uma 

impropriedade jurídica, com uma interpretação escancaradamente inconstitucional. 9 de junho de 2017, Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral 194.358. Por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral rejeita a cassação da chapa 

Dilma-Temer. A questão controversa passava pelo abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. 

O relator Herman Benjamin, que em suas próprias palavras recusou-se ser “coveiro de prova viva” fundamentou 

seu voto pela cassação com provas carreadas aos autos como: a prova do abastecimento da campanha com 

recursos de propina, a prova segundo a qual a empresa Odebrecht teria disponibilizado para a campanha R$ 150 

milhões numa conta mantida a pedido dos ex-ministros Palocci e Mantega, a comprovação de pagamentos da 

Odebrecht para os marqueteiros em conta na Suíça e em espécie de forma não declarada, o pagamento de R$ 56 

milhões a três gráficas que não teriam comprovado a prestação de todos os serviços contratados. Foram ouvidas 

62 testemunhas e feitas duas acareações. Todavia, quatro ministros, a despeito de toda evidência probatória 

produzida, votaram pela não cassação. Destacou-se o voto de desempate do ministro Gilmar Ferreira Mendes, 
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2.2 BREVE OLHAR SOCIOLÓGICO. A ESTRUTURA SOCIAL JURÍDICA 

CONTRIBUTIVA DAS DECISÕES ARBITRÁRIAS  

 

Para se penetrar no fenômeno da crise do Judiciário brasileiro e no seu decisionismo 

jurídico, há que se conhecer as especificidades e as profundas raízes sociais do fenômeno. A 

explicação teórica ficaria extremamente depauperada e ininteligível se reduzida unicamente à 

sua dimensão jurídica. A investigação analítica sobre a qual se construiu a dissertação oferece 

o inter crítico da dimensão sociológica ao leitor para situá-lo na realidade brasileira, 

necessária para a sistematização teórica dos capítulos seguintes. Uma síntese que se pretende, 

uma tentativa de balanço, sob o ângulo sincrônico, da atual visão sociológica do problema da 

desigualdade social brasileira. 

Adota-se, aqui, em uma primeira aproximação, a hipótese explicativa de Raymundo 

Faoro, da ligação entre estamento e patrimonialismo como uma das condições de 

possibilidade de um Judiciário arbitrário em suas decisões. Se a ideologia presente no corpo 

da sociedade é maximizadora de desigualdades, como exigir que, no campo dos discursos de 

aplicação do judiciário, torne-se um oásis de racionalidade infenso a essa ideologia deletéria? 

Importante delimitar que somos dos países mais desiguais do mundo. Dados do IBGE 

(AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2019) de 2017 apontam que 43,5 % da população do Nordeste 

brasileiro e 43,1% da população do Norte vivem em situação de pobreza, de acordo com o 

critério adotado pelo Banco Mundial, que considera pobre quem ganha menos do que US$ 5,5 

por dia. O valor equivale a uma renda domiciliar per capita de R$ 387 por mês. A situação é 

ainda mais grave entre os 7,4 milhões de moradores de domicílios onde vivem mulheres 

pretas ou pardas, sem cônjuge, com filhos até 14 anos. Desses, 64,0% estavam abaixo dessa 

faixa de renda.  

Os dados de 2018 (REVISTA VEJA, 2019) do mesmo instituto revelaram que 52 

milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. A despeito desse dado, 5.000 famílias 

muito ricas, que representam 0,001% da população, reúnem um patrimônio que representa 

                                                                                                                                                                                              
que, diga-se de passagem, desarquivara a ação arquivada pela Ministra Maria Thereza Moura, visando à correta 

instrução probatória, quando ainda era presidente Dilma Rousseff. Ocorre que, após dois anos e meio de 

instrução exitosa, mas com a mudança no quadro presidencial, mudou-se também o entendimento do ministro. 

Em 9 de junho de 2019, o site The Intercept tornou pública conversas entre membros da força tarefa Lava-Jato e 

o então juiz Sérgio Moro. Colocou-se em xeque a imparcialidade de um dos mais laureados magistrados do país. 

O material evidencia um verdadeiro atentado a toda a principiologia constitucional do sistema acusatório, a 

inexistência de tratamento isonômico entre as partes, um magistrado portando-se como jogador engajado que 

instrumentalizava o acusado, cobrava a seleção cronometrada de eventos de operações policiais, reclamava da 

falta de capacidade de inquirição de uma procuradora, sendo vítima de sua própria estrutura cognitiva 

inquisitória. 
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46% do PIB. Somos o décimo país mais desigual do mundo e ganhamos no quesito 

distribuição de renda apenas de nações como Namíbia, Botsuana, Haiti, República Centro-

Africana, Zâmbia, Lesoto, Haiti (O GLOBO, 2019).  

Quando o IBGE (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, 2019) utiliza um conceito de pobreza 

para além dos aspectos monetários, a denominada análise de pobreza multidimensional, que 

mede o acesso da população a bens e a serviços que estão relacionados aos direitos sociais, do 

total da população, 64,9% tinham restrição de acesso a pelo menos um dos direitos analisados 

– à educação, à proteção social, à moradia adequada, aos serviços de saneamento básico e à 

internet. Os moradores de domicílios compostos por mulheres pretas ou pardas, sem cônjuge, 

com filhos até 14 anos são o grupo mais vulnerável (81,3%). 

Apesar da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988) elencar várias das 

dimensões igualitárias como os objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa 

e solidária; como erradicação da pobreza e da marginalização, como a redução das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º I e III); como a vedação da discriminação (arts. 3º IV 

e 5º, I, ); como a universalidade da lei (art. 5º, II); como a prescrição de modos de igualdade 

social (art. 3º III, 6º, 7º e 193), o valor guia da igualdade, mesmo entendido como conceito 

semanticamente plural e relacional, no Brasil sua verdadeira eficácia política, social e jurídica 

é mitigada. 

Em uma república de fato, o poder soberano pertence a uma maioria, não a uma 

minoria de privilegiados. O governo garante a eficácia material da liberdade e da igualdade, 

bem como a igualdade de oportunidades e coloca seu corpo político e jurídico a serviço do 

bem comum que caminha para uma igualdade real e fática. E o que se constata no Brasil é 

uma parcela imensa de seus habitantes percebida como subcidadã e excluída de uma vida 

digna. 

Faoro37, em sua obra magna “Os donos do Poder”, “analisou a formação do patronato 

brasileiro e buscou as raízes de uma sociedade na qual o poder público é exercido, e usado, 

como se fosse privado38” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2018). Este 

                                                             
37 Raymundo Faoro “foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, de 1977 a 1979. Lutou pelo 

fim dos Atos Institucionais e ajudou a consolidar o processo de abertura democrática na década de 1970. Com 
ele a sede da OAB, no Rio, transformou-se num front de resistência pacífica contra o regime militar. Partiu de lá 

a primeira grande denúncia circunstanciada contra a tortura de presos políticos. No governo João Figueiredo 

lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita. Com a anistia e a retomada das liberdades políticas, a casa de Faoro 

nas Laranjeiras tornou-se lugar de encontro de políticos como Tancredo Neve e Luís Inácio Lula da Silva. Este 

propôs, sem sucesso, que Faoro entrasse na disputa presidencial em 1989, como candidato a vice-presidente 

[...].” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2018) 
38 Para Lima (2013, p. 18): “segundo Raymundo Faoro, o advento de uma economia monetária, a ascendência do 

mercado nas relações de troca e a existência de navegações comerciais durante a idade média, acabaram 

prejudicando o desenvolvimento do feudalismo em Portugal, que acabou por desenvolver um modelo de 
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patrimonialismo39 é explicitado percorrendo a história luso-brasileira dos seus primórdios até 

Getúlio Vargas. 

Com Lima40 (2013, p. 55) entende-se que de acordo com Faoro, o Estado brasileiro foi 

formado por um estamento patrimonialista, adequado ao modelo tradicional de dominação 

política, capaz de se amoldar a todos os momentos de transição e perpetuar um controle 

político onde o exercício do poder não é uma função pública, mas simplesmente objeto de 

apropriação de interesses privados. 

Segundo ele, esse estamento burocrático jamais correspondeu àquela burocracia 

moderna, como um aparelhamento neutro, constituído em carreira administrativa e que 

sempre deve atuar com padrões bem assentados de racionalidade e legalidade (LIMA, 2013, 

p. 55). 

Desse modo, o estamento burocrático encontra-se posicionado acima dos demais 

setores da sociedade brasileira, dedicando-se unicamente a tomar conta dos cargos oferecidos 

                                                                                                                                                                                              
dominação política patrimonialista e estamental, centralizado na figura do monarca. Ao reforçar a tese da 

inexistência do feudalismo em Portugal, ou, mais longinquamente, na Península Ibérica, defendida 

primeiramente por Alexandre Herculano, ele chega a afirmar que: “O feudalismo, acidente político e de direito 
público, não se configura, historicamente, sem que reúna os elementos que o fazem um regime social. O 

argumento de que se deve procurar-lhe o cerne no sistema econômico, no enquadramento das forças de 

produção, peca por uma fraqueza fundamental. Se ele não logrou provocar, na superfície, as florações sociais, 

jurídicas e institucionais – as chamadas superestruturas –, essa incapacidade denuncia a própria incerteza da 

infraestrutura, da base”. Dessa forma, ao contrário das interpretações marxistas, que compreendem a formação 

do sistema político como um mero reflexo do sistema econômico, Faoro ampliou a análise da formação histórica 

do Estado moderno, buscando compreender o sistema político a partir dele mesmo”. 
39 Com lima (2013, p. 54) entende-se pertinente “Cf. RICUPERO, Bernardo; FERREIRA, Gabriela Nunes. 

Raymundo Faoro e as interpretações do Brasil. In: Perspectivas: Revista de Ciências Sociais. Araraquara, v. 28, 

2005, p. 51. Segundo Bernardo Ricupero e Gabriela Nunes, “O diferencial na explicação do Brasil de Faoro não 

está, entretanto, simplesmente no uso de categorias weberianas, mas na maneira como ele maneja essas 

referências, enfocando, por exemplo, certas questões e não outras. Aqui é útil a comparação com Sérgio Buarque 
de Holanda. Raízes do Brasil já havia utilizado ferramentas teóricas weberianas para analisar a experiência 

brasileira. No entanto, como o próprio Faoro insiste, a maneira do historiador paulista entender o 

patrimonialismo em seu livro de estreia ainda pertence fundamentalmente a outro momento do pensamento 

social e político brasileiro, aquele que, dentro da interpretação privatista, insistia na influência do 

patrimonialismo na formação da sociedade brasileira. Ou melhor, Holanda vê o comportamento do funcionário 

patrimonial como uma extensão, em direção a outras esferas, das práticas prevalecentes na família patriarcal, o 

que caracterizaria uma ‘invasão do público pelo privado’. A maneira de Os donos do poder interpretar o 

patrimonialismo é, porém, diferente e até oposta a de Raízes do Brasil. Para Faoro, o dominante no Brasil não é 

o ambiente doméstico, onde se desenvolve o patriarcalismo, mas o estatal, com o qual está relacionado o 

aparecimento do patrimonialismo”. 
40 Danilo Pereira Lima, em sua dissertação de mestrado: “O Poder Judiciário e a autonomia do direito: os 
entraves ao controle do poder político numa sociedade estamental”, fornece interessante panorama ao qual se 

adere em nosso trabalho. Para aquele magistrado, no Estado Democrático deve predominar a autoridade 

racional-legal. Diferente da dominação estamental, a autoridade racional-legal insiste na separação jurídica das 

esferas pública e privada. Dessa maneira, o que deve predominar no âmbito do Poder Judiciário é a 

impessoalidade e a igualdade formal de tratamento, exigindo que tanto aqueles que proferem ordens como os que 

as cumprem estejam subordinados à supremacia constitucional. Para o autor, o predomínio de relações 

estamentais no Poder Judiciário ajuda a mitigar a ordem republicana ao fazer com que os interesses privados de 

uma elite política que comanda o país se sobreponham ao próprio direito. Em um Poder Judiciário, onde as 

relações estamentais ainda são predominantes, existem grandes dificuldades para que a autonomia do direito seja 

resguardada (LIMA, 2013). 
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pela administração pública e sempre se posicionando no melhor lugar para a defesa de 

interesses meramente privados, já que, para esse “nobre” setor, o público e o privado nunca 

estão totalmente separados (LIMA, 2013, p. 55). 

A conexão entre o patrimonialismo e o estamento nos fornece um início explicativo 

para onde se irá. O patrimonialismo nasce dentro de uma ideia de desvirtuamento da 

representatividade política, dentro da qual “a comunidade política conduz, comanda, 

supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos 

depois, em linhas que se demarcam gradualmente” (FAORO, 2012, p. 819).  

O estamento41, nascido do patrimonialismo, é a ordem do privilégio, que atua na 

manipulação do aparelho estatal que se mantém no poder por meio da apropriação de 

oportunidades econômicas e jurídicas, na esfera pública ou privada, retroalimentada pela 

desigualdade social. Dentro deste contexto, Faoro pontua o que ajuda a compreender as 

dificuldades institucionais do Poder Judiciário: 

 

Na peculiaridade histórica brasileira, a camada dirigente atua em nome próprio, 

servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento 

estatal. Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria estamental as 
amacia, domestica, embotando-lhes a agressividade transformadora, para 

incorporá-las a valores próprios, muitas vezes mediante a adoção de uma ideologia 

diversa, se compatível com o esquema de domínio. As respostas às exigências 

assumem caráter transacional, de compromisso, até que o eventual antagonismo se 

dilua, perdendo a cor própria e viva, numa mistura de tintas que apaga os tons 

ardentes (FAORO, 2012, p. 834).  

 

Com isso, chega-se a Lima (2013, p. 57), que aponta que o ativismo – o qual 

chamamos de decisionismo - é sempre uma conduta arbitrária42, um tipo de corrupção do 

                                                             
41 Toma-se aqui “estamento” no sentido de Raymundo Faoro (FAORO, Raymundo. Os donos do poder: 

formação do patronato político brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 834), como sendo o grupo que se 

alija no poder, não necessariamente fazendo parte da elite econômica, mas geralmente com ela articulada ou 

coincidente. Sua regulação não é por meio da lei, mas por convenções que visam, através de trocas e ajudas 

mútuas, a manutenção parasitária no poder, por meio da apropriação de oportunidades econômicas, seja na esfera 

pública ou privada. Não se renova. Mudam-se os quadros, muitos deles passados de uma geração a outra, mas o 

sistema permanece o mesmo, como uma dinastia. O estamento se exerce e se retroalimenta pela desigualdade 

social. É da ordem do privilégio (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 28). 
42 A discussão acerca da competência da ação penal nº 504612-94.2016.4.04.7000/PR é exemplo desse tipo de 

conduta. Neste sentido: “A “competência” do juiz Federal Sérgio Moro  passou a ser universal. O juiz da “Lava 
Jato” passou a ser competente para processar e julgar todo e qualquer fato ocorrido no território brasileiro, desde 

que ele assim deseje, com a indispensável colaboração dos procuradores da República da “Força Tarefa”. 

(YAROCHWSKY, 2017, p. 277). Cf. também Streck: “(...) Como a ‘lava jato’ pode ser competente? Sei lá. Não 

faço a mínima ideia. (...) Moro sempre dá um jeito de ver e encontrar uma conexão. (…) Eis a conexão para 

levar tudo para Curitiba. Tudo sempre está interligado, como na história do sujeito que dá uma bofetada no outro 

por tê-lo chamado, por dedução, de ‘corno’. Afinal, o desafeto ofereceu-lhe um pedaço de queijo. Que vem do 

leite. Que vem da vaca. Que tem chifres. Simples, pois (STRECK, 2016). A cronologia da arbitrariedade é bem 

descrita por Barros: Primeiro, o processo de n. 5047229-77.2014.404.700048, que fora utilizado para 

prorrogação de competência do magistrado sentenciante, iniciou-se no inquérito n. 2006.7000018662-8, do ano 

de 2006 e visava à apuração das imputações de crimes de lavagem de dinheiro praticados por, entre outros, 
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sistema constitucional que somente pode ocorrer em contextos democráticos, onde o Poder 

Judiciário tem a sua autonomia funcional devidamente respeitada pelos demais órgãos 

políticos. Porém, é perceptivel que o Poder Judiciário foi instrumentalizado pelo estamento 

burocrático que governou o país, do Império à ditadura militar, “incorporando apenas pro 

forma diversos mecanismos constitucionais de limitação do poder político” (LIMA, 2013, p. 

57) e permitindo que o direito fosse transformado naquilo que convenientemente interessava 

aos donos do poder. Precisamente: 

 

A partir de Faoro é possível compreender a difícil relação entre direito e política 

ao longo da história brasileira. Na verdade, a história do constitucionalismo 

brasileiro foi, na maioria dos casos, a história do poder político arbitrário se 

sobrepondo ao direito. De acordo com Faoro, “mandar, e não governar, será o alvo 

– mando do homem sobre o homem, do poderoso sobre o fraco, e não o 

institucionalizado comando, que impõe, entre o súdito e a autoridade, o respeito a 

direitos superiores ao jogo do poder”. Assim, em lugar do poder político limitado 

pelo direito foi instituído o “mandonismo”, uma forma de dominação pré- 

moderna sempre disposta a atravessar as instituições “públicas” para benefício 
daqueles que se autoproclama(va)m donos do poder. (LIMA, 2013, p. 56) 

 

Premissa importante do argumento que se constrói e permeará toda a dissertação – é 

que no Brasil43 se tem um modo de decidir juridicamente, por vezes, nos moldes 

estamentais, sem obediências às regras e princípios constitucionais. Assim, a utilização do 

Judiciário para aplicação de preferências pessoais se naturaliza. 

O descompromisso para com a população se revela na concepção de que a estrutura 

pública está ali para ser servida entre os membros do estamento, entre os membros das 

classes privilegiadas que estão no poder. Até mesmo leis, princípios constitucionais válidos 

no ordenamento são contornados por meio de malabarismos semânticos e interpretativos por 

                                                                                                                                                                                              
Alberto Youssef e o ex-deputado José Janene. Tal processo guarda notória conexão com o denominado 

Mensalão, Ação Penal 470, julgado pelo STF em 2012. Segundo, o magistrado sentenciante fora convocado pelo 

Supremo, dentre outros Juízes Federais de 1ª Instância, para elaboração de votos na Ação Penal 470. Sérgio 

Moro fora auxiliar da Ministra Rosa Weber naquela ocasião. Terceiro, após voltar para 13ª Vara Federal de 

Curitiba, em 2013, o magistrado sentenciante começa a dar andamento surpreendente no processo 5047229-

77.2014.404.7000 (inquérito n. 20067000018662-8). Quarto, o processo, por ter conexão direta com a AP 470, 

deveria ter sido enviado ao Supremo Tribunal Federal. O juiz sentenciante, arbitrariamente, resolveu que o 

inquérito tramitaria independentemente em Curitiba. Quinto, no andamento das investigações, realizadas no 
processo n. 5047229-77.2014.404.7000, que teriam como objeto investigação de lavagem de dinheiro, o 

magistrado sentenciante autorizou cautelares, interceptações telefônicas, que tiveram como alvos inclusive 

agentes políticos com foro privilegiado. A investigação ganhava ares de foro nacional de combate à corrupção. 

Sexto, o magistrado, após perceber o incremento de investigações e aumento de fatos possivelmente criminosos, 

utilizou-se da figura do “encontro fortuito de provas” para justificar novos inquéritos instaurados a partir de 

desmembramentos do Inquérito inicial que originou a Ação Penal n. 5047229-77.2014.404.7000 (BARROS, 

2017, p. 72-4). 
43 Marcelo Neves aponta que [...] a experiência brasileira marca-se por formas de instrumentalização política, 

econômica e relacional de mecanismos jurídicos, apontando no sentido inverso à indisponibilidade do direito 

(NEVES, 2008, p. 246).  
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intérpretes que, por vezes, decidem da maneira que melhor encaixa em suas respectivas 

subjetividades e preferências pessoais. Como a decisão é o exercício de uma função pública, 

no Estado Democrático de Direito não se deve decidir44 com base no posicionamento 

pessoal de um magistrado. Para O’Donnel, um Estado realmente democrático pode ser assim 

definido: 

 

[...] seu significado mínimo (e historicamente original) é que, qualquer que seja a 

legislação existente, ela é aplicada de forma justa pelas instituições estatais 

pertinentes, incluído, mas não exclusivamente, o Judiciário. O que entendo por ‘de 
forma justa’45 é o exercício de que a aplicação administrativa ou a decisão judicial 

de normas legais sejam coerentes em casos equivalentes, independentemente de 

diferenças de classe, condição social ou poder dos participantes nesses processos, 

adotando procedimentos que são preestabelecidos e conhecíveis por todos.  

(O’DONNEL, 1998, p. 41) 

 

A atuação estamental do Poder Judiciário é uma das causas das decisões arbitrárias. 

Os intérpretes devem aplicar a lei de maneira coerente e republicana, e não calcada em 

posicionamentos privados que impõem uma representação subjetiva ou de uma consciência 

isolada sobre a normatividade, o que reforça a pessoalidade em um local onde deveria 

vigorar a intersubjetividade e imparcialidade. 

Entende-se que em um Estado Democrático de Direito46 o magistrado faz escolhas 

apenas em sua vida particular; no âmbito jurídico suas decisões devem observar a 

normatividade e os argumentos de integridade e coerência subordinando-se sempre a uma 

                                                             
44 Com Tomaz de Oliveira e Streck entende-se que “[...] a decisão jurídica – não pode ser entendida como um ato 
em que o juiz, diante de várias possibilidades possíveis para a solução de um caso concreto, escolhe aquela que 

lhe parece mais adequada. Com efeito, decidir não é sinônimo de escolher. Antes disso, há um contexto 

originário que impõe uma diferença quando nos colocamos diante destes dois fenômenos. A escolha, ou a 

eleição de algo, é um ato de opção que se desenvolve sempre que estamos diante de duas ou mais possibilidades, 

sem que isso comprometa algo maior do que o simples ato presentificado em uma dada circunstância. Há no 

direito uma palavra técnica para se referir à escolha: discricionariedade. Portanto, quando se diz que o juiz possui 

poder discricionário para resolver os ‘casos difíceis’, o que se afirma é que, diante de várias possibilidades de 

solução do caso, o juiz pode escolher aquela que melhor lhe convier”. (STRECK; TOMAZ DE OLIVEIRA, 

2012, p. 15-16) 
45 Lima argumenta que “as relações estamentais presentes no Judiciário impedem que o direito se sobreponha ao 

poder político e, consequentemente, acaba submetendo a Constituição ao mais puro voluntarismo. (...) Essa 

situação ocorre principalmente quando o poder político se sobrepõe ao direito e passa a utilizar a Constituição 
somente nos momentos de conveniência. Nessas condições, os direitos fundamentais não são estendidos para 

todos os casos, mas somente àqueles em que são concedidos como verdadeiras dádivas pelos donos do poder”. 

(LIMA, 2013, p. 111) 
46 Fecunda a posição hermenêutica de Müller (2005, apud ADEODATO, 2010, p. 154) denominada metódica 

jurídica estruturante, a qual divide em onze fases o processo decisório da dogmática jurídica no Estado 

democrático de direito. Para Müller, só na norma decisória é que efetivamente se constitui a norma jurídica, isto 

é, não cabe falar em norma jurídica em abstrato. Esse processo, Müller denominou “concretização” da norma 

jurídica, o qual se insere em um fenômeno mais amplo da linguagem humana, podendo a sua ser considerada 

uma teoria linguística do direito. 
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efetiva jurisdição constitucional47. Para tanto, é necessário superar a postura estamental 

presente em alguns magistrados, submetendo seus atos a força da lei. Contrariamente, 

continuar-se-á nas bases do decisionismo judicial, onde a lei está à disposição para ser 

burlada por um intérprete quando melhor lhe convier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 O tema é, na atualidade, dos mais discutidos pela doutrina. Com Motta (2009, p.13) nota-se que a 

“internalização de catálogos de direitos fundamentais, em diversas constituições do século XX – especialmente 
no pós-segunda guerra mundial , engendrou a chamada jurisdição constitucional das liberdades, a proteção 

constitucional dos direitos fundamentais. Para tanto, ver: BARROSO, Luís Roberto. O novo direito 

constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional do Brasil. 

Belo Horizonte: Fórum, 2012; ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. MORAIS, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais: 

garantia suprema da constituição. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013; STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional 

e decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Pontua-se com CAPPELLETTI (1999, p. 62) 

que a contingência histórica e a criação de tribunais constitucionais introduziram o controle jurisdicional-

constitucional das leis, obrigando que a jurisprudência se ajustasse aos princípios constitucionais, na medida em 

que os tribunais ordinários viram-se também “necessitados de interpretar a lei no marco da Constituição”.  
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3 DECISIONISMO JUDICIAL NO BRASIL. A CRISE DO JUDICIÁRIO 

 

Faz-se necessário justificar a escolha da expressão decisionismo judicial, e não a mais 

comumente utilizada, ativismo judicial. A explicação passa pela origem etimológica do termo 

decisionismo, como o termo foi utilizado no campo da jurisdição constitucional no Brasil. 

Como se irá expor, a carga axiológica negativa da palavra decisionismo é maior: possui uma 

carga maior de arbitrariedade e, por que não, de injustiça, que ativismo.  

Enfoca-se, como Lopes (2014) que o termo se refere à liberdade conferida aos juízes 

no momento das decisões judiciais e se consta efetivamente no contexto de teorias positivistas 

e pós-positivistas, quando se conclui que o Direito é passível de discricionariedade em sentido 

forte. Com Lopes, entende-se que: 

 

Decisionismo discricionário - ou discricionariedade judicial - configura o 

comportamento do intérprete-juiz que, ao proferir suas decisões, não atua de forma 

comprometida com paradigmas constitucionais limitativos. Ao contrário, exerce 

suas funções de forma a emitir sentimentos pessoais e extralegais. Portanto, não há 

efetivamente diferença entre discricionariedade judicial e arbitrariedade. Ademais, 

determinadas posturas doutrinárias e jurisprudências admitem tal comportamento 

judicial e reforçam a atuação judicante como ato de vontade, de forma 

discricionária. (LOPES, 2014, p. 96) 

 

MELLO (2006, p. 27, nr.42) define o decisionismo de forma similar a Lopes. Para 

aquele, decisões decisionistas são embasadas exclusivamente na “vontade” do julgador, “sem 

qualquer preocupação com uma postura verdadeiramente consciente e, primordialmente, sem 

a ciência das tradições e preconceitos a que ele igualmente está submetido”.  

Com Sito (2012, p. 106) entende-se que sem controle, a linha que separa a 

discricionariedade da arbitrariedade se revela mínima, quase imperceptível. Nesse sentido, 

decisionismo, voluntarismo, discricionariedade, solipsismo, ativismo e arbitrariedade seriam 

variantes de um mesmo tema e subprodutos de um mesmo fenômeno: a subjetividade e o 

“paradigma filosófico (metafísica moderna) que o sustenta, ao qual a magistratura ainda se 

encontra presa”. 

No entanto, a dificuldade no que se possa ser considerado de fato decisionismo 

judicial48 passa pela confusão entre uma adequada intervenção dos juízes via jurisdição 

constitucional e decisionismo judicial por parte dos magistrados. Sendo esta antidemocrática. 

Streck assinala que: 

                                                             
48 Motta (2009, p. 16) e VIEIRA, José Ribas; TAVARES, Rodrigo de Souza; VALLE, Vanice Regina Lírio do. 

Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Disponível em www.conpedi.org, utilizam o termo no 

sentido de ser: “a recusa dos tribunais de manterem-se dentro dos limites jurisdicionais estabelecidos para o 

exercício de seus poderes”. 

http://www.conpedi.org/
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em um nível determinado de exigência de intervenção da justiça constitucional não 
pode significar que os tribunais se assenhorem da Constituição. Além disso, é 

necessário alertar para o fato de que a afirmação ‘a norma é (sempre) produto da 

interpretação do texto’, ou de que o ‘intérprete sempre atribui sentido (Sinngebung) 

ao texto’, nem de longe pode significar a possibilidade deste – o intérprete – poder 

‘dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa’, atribuindo sentidos de forma arbitrária49 

aos textos, como se texto e norma estivessem separados (e, portanto, tivessem 

‘existência’ autônoma). (STRECK, 2014, p. 192) 

 

Desse modo, é possível observar que o problema do decisionismo50 não ocorre quando 

o Poder Judiciário legitimamente interfere na esfera pública para garantir a efetividade de 

direitos previstos na Constituição. Neste caso, o Judiciário cumpre uma tarefa institucional 

que está inserida num modelo de Estado ordenador, promovedor e que assumiu a função de 

transformar as estruturas sociais (LIMA, 2013, p. 100).  

Ao contrário, os desvios judiciais ocorrem nos momentos em que os juízes impõem 

suas vontades contra a própria Constituição, permitindo que, mais uma vez, a política51 se 

                                                             
49 Percebe-se com Trindade (2006, p. 251) que “essa atribuição arbitrária de sentido é o cerne da crítica de Streck 

ao decisionismo: “Se os juízes podem dizer o que querem sobre o sentido das leis, ou se os juízes podem decidir 
de forma discricionária os hard cases, para que necessitamos de leis? Para que a intermediação da lei? É preciso 

ter presente que a afirmação do caráter hermenêutico do direito e a centralidade que assume a jurisdição nesta 

quadra da história – na medida em que o legislativo (a lei) não pode antever todas as hipóteses de aplicação – 

não significa uma queda na irracionalidade e tampouco uma delegação em favor de decisionismos. Nenhum 

intérprete (juiz, promotor de justiça, advogado, etc.) está autorizado a fazer interpretações discricionárias”. Cf. 

STRECK, Hermenêutica jurídica, 2006, p. 432; e, no mesmo sentido, Verdade e consenso, 2014, p. 43: “Como 

bem diz Gadamer, quando o  juiz pretende adequar a lei às necessidades do presente, tem claramente a intenção 

de resolver uma tarefa prática [...] isso não quer dizer, de modo algum, que sua interpretação da lei seja uma 

tradução arbitrária”. Nesse mesmo sentido, Grau (Interpretação do direito, 2006, p. 474) afirmar que o juiz não 

está autorizado a produzir, livremente, as normas. Embora o intérprete não esteja mais submetido ao espírito da 

lei ou à vontade do legislador, conforme sustentado pela doutrina positivista, ele estará sempre vinculado, em 

alguma medida, pelos textos normativos, especialmente aqueles que veiculam princípios. Observa-se, assim, que 
a abertura dos textos jurídicos não é absoluta, embora possibilite que o direito contemple a realidade. Ou melhor: 

o intérprete está, permanentemente, vinculado aos textos, de maneira que o rompimento dessa retenção implica a 

subversão do texto. Em suma: pode-se afirmar que, mesmo não havendo mais um juiz que se restrinja a 

pronunciar as palavras da lei, nos moldes de Montesquieu, o exercício da função jurisdicional não deve 

ultrapassar os limites da legalidade, aqui entendida também como constitucionalidade”. 
50 No mesmo sentido, importante publicação de ISAIA, Cristiano Becker. O direito processual e o problema do 

decisionismo jurisdicional: da subsunção à integridade no direito. In: Revista Eletrônica Direito e Política, 

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 3, n. 3, 3º quadrimestre de 

2008. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em 28 jun.2019 
51 Diferentemente da postura que reúne decisões políticas como elemento importante do decisionismo, Friedrich 

Müller afirma: “direito constitucional é o direito do político, mas delimita que “insistir nisso, não tem relação 
nenhuma com o ‘decisionismo’” (MÜLLER, Friedrich. Prefácio. In: NETO, Cláudio Pereira de Souza. et al. 

(Orgs.). Teorias da constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003. p. xi.). “Com tal frase, o autor não apenas reforça a vinculação entre Direito (constitucional) 

e Política, como também revela que esta relação não está vinculada a um decisionismo. Ou seja, do mesmo modo 

que Müller não precisa compactuar com o decisionismo (ou com o ativismo judicial, é possível acrescentar) para 

afirmar o elo existente entre Direito e Política, ele também não necessita negar a existência de uma imbricação 

entre Direito e Política para evitar a postura decisionista (ativista) do Judiciário. No fundo, com isso, não se está 

apenas afirmando que o Direito e a Política se inter-relacionam, mas se está negando que a Política seja o 

elemento catalizador do decisionismo no Direito. Em última análise, está se tratando do modo de compreender o 

elemento político do Direito. E é exatamente esta questão que gera as maiores dificuldades de conceber a 



40  

sobreponha ao direito. E o voluntarismo judicial deve ser compreendido aqui como sinônimo 

de arbitrariedade, pois se constitui como uma permissão para que, novamente, a política 

venha a funcionar como predadora do direito, com o diferencial de que, no passado, isso 

ocorria com maior intensidade pelas mãos dos governos autoritários e, hodiernamente, ela 

pode ocorrer por meio da discricionariedade judicial (LIMA, 2013, p. 101). 

 

3.1 O DECISIONISMO EM SCHMITT E SEU COMBATE EM MÜLLER E STRECK 

 

3.1.1 Decisionismo em Schmitt: o elemento puro de decisão não derivado da norma 

 

O termo decisionismo ganhou maior notoriedade no mundo político e jurídico a partir 

da doutrina do filósofo Carl Schmitt52, crítico do positivismo jurídico kelseniano. Sua ênfase 

ao problema da decisão na filosofia política fez com que o seu pensamento viesse a ser 

indissociado da ideia de decisionismo: as normas e ordenamentos não possuem sua fonte 

apenas no comando enquanto comando, mas na autoridade ou soberania de uma decisão final 

que vem tomada junto com o comando. 

O decisionismo schmittiano evidencia que a decisão do soberano é condição de maior 

relevância, não somente em casos habituais, mas também diante do imprevisível. O soberano 

tem autoridade política para suspender direitos a fim de realizá-los. Em seu aspecto jurídico, é 

a crítica a toda forma de legalismo e normativismo jurídico em favor de um conceito político 

de lei (SCHMITT, 2007, p. 158-159). 

Nesses termos, para Schmitt, o Direito é valido não porque tem conteúdo racional, mas 

porque foi sancionado pelo soberano para estabelecer tranquilidade, segurança e ordem. 

Trata-se de um decisionismo teológico, que seria a negação da possibilidade de 

fundamentação racional de normas e valores morais às normas. A conceituação de soberania 

para Schmitt já fornece elementos de sua radicalidade discricionária. Soberano pode decretar 

quem é amigo e quem é inimigo: 

 

O que importa para Carl Schmitt é a ideia de soberania. Soberano para Carl Schmitt 

é aquele que pode decretar quem é amigo e quem é inimigo e, mais do que isso, 

                                                                                                                                                                                              
judicialização da política e o ativismo judicial como manifestações de fenômenos distintos que podem ser 

atribuídos à atividade jurisdicional” (TASSINARI, 2012, p. 18). 
52 Schmitt escreveu no contexto da Alemanha destruída após a primeira guerra mundial e o crescimento da 

ideologia nazista. 
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soberania só existe no Estado de exceção53 – em que há a suspensão dos direitos 

individuais  -, e não no Estado de direito. Pois neste a relação de cidadania limita a 

atuação do Estado – pelo reconhecimento de direito dos cidadãos – e a soberania não 

se realiza de forma plena a fim de realizar a identificação desse povo. (SERRANO, 

2016, p. 49-50) 

 

Assim, Schmitt define decisionismo como elemento puro de decisão, que não é 

derivado do conteúdo da norma. E esse caráter decisionista seria mais evidente em casos nos 

quais seria incumbência de uma instância – como a constitucional –, cuja principal tarefa é a 

de resolver dúvidas, incertezas e divergências de opinião. A decisão se transforma por inteiro 

em uma manifestação decisionista, e sua valoração não se funda em uma argumentação, mas 

em uma autoritária eliminação de dúvidas (SCHMITT, 2007, p. 27). 

Em todo provimento jurisdicional existiria um elemento de pura decisão que não 

poderia ser derivado do conteúdo da norma. Haveria certa margem de discricionariedade 

reservada ao juiz ao decidir um caso concreto, mesmo quando se tratasse apenas de subsunção 

do fato ao tipo legal (STRECK, 2014, p. 47-49). O autor referia-se a essa situação como 

decisionismo. 

Em outros termos, Schmitt fora dos principais críticos em relação ao legalismo e 

normativismo jurídico e argumentou em favor de um conceito político de Lei, evidenciado em 

sua rejeição tanto ao constitucionalismo quanto ao conceito liberal do Estado de Direito. Para 

aquele autor, o Direito é valido não porque expresse em seu conteúdo racionalidade, mas 

porque foi sancionado pelo soberano para providenciar tranqüilidade, segurança e ordem. 

Consequentemente, o Judiciário é decisão e não justiça (SCHMITT, 2007, p. 19-20). 

Para Carl Schmitt, o jurista número um do nazismo54, “a ficção da vinculação 

normativista do juiz a uma lei se tornou retórica e praticamente insustentável em campos 

essenciais da vida prática do Direito. A lei não pode proporcionar a segurança que, segundo o 

pensamento jurídico-estatal, pertence à definição da lei”. Nesta ótica, é preciso, para o 

nazismo, abandonar o formalismo e assegurar um Direito concreto. Pois é necessário, segundo 

                                                             
53 Para aprofundamento no tema, publicação elucidativa: ALVES, Adamo Dias; CATTONI DE OLIVEIRA, 

Marcelo Andrade. Carl Schmitt: um teórico da exceção sob o estado de exceção. Revista Brasileira de Estudos 

Políticos. Belo Horizonte, n. 105, jul./dez. 2012. 
54 Sobre o nazismo e a política nacional socialista, Lozano (2011, p. 187) “Como todo movimento 

revolucionário, o movimento nacional-socialista encontrou no direito preexistente um obstáculo à tomada do 

poder. Procurou, portanto, esvaziá-lo dos conteúdos não desejados, à espera de poder substituí-lo com normas 

fundamentais em sua própria ideologia. À diferença, porém, de outros movimentos revolucionários, o nacional-

socialismo não substituiu um ordenamento jurídico velho por um novo, mas destruiu o direito herdado do 

império alemão e da república de Weimar, esvaziando as velhas normas e impelindo os juízes a preencher esse 

vazio jurídico com as diretivas do partido-Estado, que podia, assim, agir com vínculos. Do ponto de vista da 

teoria do direito, o nacional-socialismo foi, portanto, um movimento antipositivista e anti-sistemático: o direito 

vigente devia ser mudado e as partes mudadas não deviam ser influenciadas por aquelas remanescentes à 

revolução”. 
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Hitler, “que o Direito seja valorado novamente, não seguindo o critério do pensamento liberal, 

mas de acordo com as pautas da natureza”. Ou seja, a vontade política é superior à lei para 

Hitler (ROCHA, 2003, p. 89)55. Neste contexto, o decisionismo jurídico schmittiano foi 

aplicado largamente dentro do Estado Nazista. Lozano argumenta no sentido que, para o 

regime, não era importante novas leis e sim, que os juízes aplicassem a ideologia do partido: 

 

Ao nacional-socialismo não servia, portanto, uma total renovação legislativa; 

bastava-lhe uma classe de juízes condescendentes, que interpretassem de modo novo 

as normas preexistentes. O problema da aplicação do direito e da interpretação da 
norma esteve, por isso, no centro de um debate jurídico que na realidade era a 

expressão setorial de um violento confronto político geral. Com o direito nacional-

socialista, não apenas se vai além do debate sobre a sistematicidade do direito, mas 

se ultrapassam também os extremos limites traçados pelo jusliberalismo: o espaço 

de movimento é o de não-norma politicamente cogentes, ou de normas não 

necessariamente vinculantes para o juiz56. Atingira-se, assim, não o objetivo do 

jusliberalismo mais exacerbado, mas seu contrário: o juiz era desvinculado da lei 

unicamente para poder ser absolutamente subjugado à ideologia do partido no poder. 

(LOZANO, 2011, v.2, p. 188) 

 

Emblemático também fora o debate entre Schimitt e Kelsen sobre quem deveria ser o 

guardião da Constituição: o judiciário ou poder político. Segundo Kelsen (2003, p. 42)57, a 

elaboração de mecanismos jurídicos voltados para o fortalecimento da ideia de supremacia da 

Constituição era extremamente relevante para o cumprimento do princípio da legalidade da 

função estatal, presente no Estado de Direito.  

Nesse sentido, se a função da Constituição era estabelecer limites ao exercício do 

poder, Kelsen afirmava que esses mecanismos institucionais não poderiam ser confiados a um 

órgão estatal, cujos próprios atos deveriam ser controlados, baseando-se num princípio muito 

caro ao Estado de Direito, que dizia que ninguém poderia ser juiz em causa própria (LIMA, 

2013, p. 38). 

Carl Schmitt, ao contrário, segundo Faoro: 

 

                                                             
55 Neste mesmo caminho, Cf. Garzon Valdes, Derecho y Filosofia, p. 12-13. 
56 A ideia de normas não necessariamente vinculantes para o juiz também está na argumentação dos marxistas 

alternativistas brasileiros, como aponta Rodriguez (2016, p. 86). “Na realidade, a argumentação marxista dos 

alternas pátrios aproxima-se das teses stalinistas da vontade política acima da lei ou dos nazistas de Schmitt e 

Hitler.” Neste sentido, o Direito não é considerado útil à resolução dos conflitos, pois é somente a imposição da 
burguesia, constituindo uma luta que deve ser travada no campo político. Rocha (2003, p. 88-9) afirma neste 

sentido que: surpreendente é o fato de os alternativos brasileiros se dizerem originais e dotados de um 

pensamento nacionalista, quando imitam, com anos de atraso, os italianos. Tudo isto com o agravante de que o 

movimento italiano teve suas razões, pois no seu país a lei favorece visivelmente algumas classes, ao contrário 

do Brasil sem lei, onde as classes dominantes ignoram o Direito para se beneficiar. Nada esclarece mais a 

questão do Direito alternativo do que o fato de que o governo Collor constantemente ir contra a lei e a 

Constituição (o governo Collor não é, na realidade, o grande modelo de Direito alternativo brasileiro?) 
57 Cf. KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da Constituição? In: Jurisdição constitucional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003, p. 242. 
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irá relativizar o conceito de constituição, para separá-lo do movimento político que 

se define a partir do fim do século XVIII (...) cada partido em luta só reconhece 

como verdadeira constituição aquela que corresponde aos seus postulados políticos. 

(FAORO, 2007, p. 196) 

 

Portanto, o termo decisionismo utilizado no presente trabalho traz consigo a carga 

semântica schmittiana de descrença na normatividade e no Direito como mecanismo apto a 

resolver os conflitos sociais. Todavia, percebe-se que o termo era utilizado, 

predominantemente, em Teoria Política. É posível utilizá-lo no campo da hermenêutica 

jurídica? 

 

3.1.2 O Combate ao solipsismo em Müller e Streck 

 

Entende-se que é possivel. O termo ganhou maior destaque no Brasil no campo dos 

discursos de aplicação, notadamente na jurisdição constitucional com a tradução da obra de 

Friedrich Müller58, que floresceu no início da década de 60 do século passado e dialoga com a 

tradição germânica do Direito Público59. 

Os escritos do constitucionalista alemão, quando traduzidos no Brasil, divulgaram para 

toda uma geração “o termo do decisionismo (Dezision)” (SILVA, 2015, p. 79), que se busca 

apresentar e delimitar conceitualmente. O referido autor caminhará em sentido 

diamentralmente oposto do defendido por Schmitt, argumentando que: 

 

a teoria da norma jurídica precisa, de qualquer modo, estar especificamente a serviço 

da racionalidade jurídica, precisa diferenciar de modo racional as reflexões presentes 

na decisão, tornando-a com isso passível de controle e de discussão o máximo e o 

melhor possível. (MÜLLER, 2011, p. 161) 

 

Nessa direção, importante a ligação que Müller faz de Kelsen ao decisionismo de Carl 

Schmitt: haveria um encontro entre os dois ao se admitir que o quadro normativo reduz-se, ao 

                                                             
58 Explicação pertinente de Miozzo (2014, p. 211) sobre o autor: “A obra de Friedrich Müller começou a ser 

desenvolvida no início da década de 60 do século XX e dialoga, sobretudo, mas não somente, com a tradição 

germânica do Direito Público. Entre os autores deste ramo do Direito por ele abordados estão Gerber, Laband, 
Jellinek, do período da Alemanha imperial, Hermann Heller, Carl Schmitt, Rudof Smend, Hans Kelsen, que 

escreveram na transição e durante a República de Weimar, bem como juristas do período do 2ª pós-guerra, como 

Forsthoff, entre outros. Além disso, o autor se ocupa de aspectos centrais das obras de Savigny, Ehrlich, 

Kantorowicz, Theodor Viehweg, ligados principalmente à metodologia do Direito privado”. MIOZZO, Pablo. 

Interpretação Jurídica e Criação judicial do direito: de Savigny a Fr. Müller. Curitiba: Juruá, 2014. p. 211. 
59 Reputa-se como obras fundamentais do autor: MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito 

constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000; O novo paradigma do direito: introdução à teoria e à 

metódica estruturantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; Teoria estruturante do direito. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011; Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 2. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 2000; Fragmento (sobre) o poder constituinte do povo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
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final, a um ato de vontade. Müller identifica que, em ambos, subjaz a possibilidade de 

dissolução da normatividade como um mero ato de vontade, característica do decisionismo. 

Tanto Kelsen quanto Schmitt superariam a materialidade da norma de forma voluntarista 

(MÜLLER, 2009, p. 55).  

Müller enfatizará a necessidade de existir uma vinculação necessária entre o texto e a 

norma. O texto será o ponto de partida e o limite máximo da interpretação. Não existirá 

espaço para a livre escolha do magistrado, visto que todos os elementos constituintes da 

decisão não poderão prescindir de uma justificação metódica. Se não há suporte em um texto 

normativo para tomada de decisão, ela não é uma decisão jurídica (MIOZZO, 2014, p. 216).  

Nesse sentido, importante é a Teoria e Metódica Estruturante60 do Direito, proposta 

por Friedrich Müller para clarificar e delimitar o decisionismo. Sua busca é superação da 

discricionariedade em sentido forte que ocorre na aplicação do direito. Ele sinaliza que as 

normas não surgem como um ato de vontade destituído materialmente. 

Müller (2009) entende que a noção de norma jurídica passa por uma ordem 

materialmente determinada, admitindo a influência da realidade na norma (normatividade 

materialmente determinada), ao mesmo tempo em que esta mesma norma exerce influência 

sobre esta realidade (normatividade concreta). Nessa direção, a Teoria e Metódica 

Estruturante61 do Direito do autor, deve revestir uma teoria que trate uma limitação 

                                                             
60 Sobre estudos mais aprofundados exclusivamente na Teoria e Metódica Estruturante, aponta-se precisa 

indicação bibliográfica de Silva (2015,  p. 44): “Anabelle Macedo Silva, Concretizando a Constituição, Rio de 

Janeiro 2005; Rodrigo Meyer Bornholdt, Métodos para resolução do conflito entre direitos fundamentais, São 

Paulo 2005; Sérgio Valadão Ferraz, Ensaio sobre a teoria estruturante do direito em Friedrich Müller (doravante: 

F.M), Ponta Grossa 2006; Idem, Hermenêutica Constitucional estruturante: concretismo normativo para 

efetividade da Constituição, Curitiba 2009; João Fábio Silva da Fontoura, Positivismo jurídico e pós-positivismo 
à luz da metódica estruturante, Florianópolis, 2009; Nestor Castilho Gomes, A teoria da norma de F.M.: reflexos 

na metódica jurídica, Florianópolis, 2009; Rafael Nascimento Reis, Orden Publico del mercosur: un introito, 

Publicações acadêmicas UniCeub, Brasília 2007; Fernando Andreoni Vasconcellos, Os juízes criam tributos, 

Curitiba 2003; Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, 7. Ed, 1997 (São Paulo), p. 247 ss.; 455 ss.; 

Alexandre Henrique Tavares Saldanha, A metódica estruturante no controle das omissões legislativas 

inconstitucionais pelo mandado de injunção, Recife, 2007; José Maria Arruda de Andrade, Hermenêutica 

constitucional e a teoria estruturante do direito. Belo Horizonte, 2009 (Editora Fórum); Marcelo Paiva dos 

Santos, A história não contada do Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre, 2009; Idem, A democracia brasileira 

no contexto da periferia latino-americana: o problema da jurisdição e o contributo possível da reflexão 

metodológica. Diálogos com F.M, Castanheira Neves, Niklas Luhman e Miguel Reale. Rio de Janeiro, 2011-

2012. Artigos: Marco Túlio Reis Magalhães, Hermenêutica Constitucional: Comparação das teorias de Konrad 
Hesse e F.M., Revista Jurídica da Presidência da República (2005); Rafael Nascimento Reis. A reedição de 

medidas provisórias após a Emenda Constitucional n.32/2001 e a Teoria hermenêutica concretizante de F.M. 

Revista jurídica da Presidência da República (2005); A. M. Godoy, Métodos de trabalho do direito constitucional 

de F.M., Revista jurídica da Presidência da República (2006); José Luis Bolzan de Morais. Crise do Estado e 

democracia. Onde está o povo? In: Martorio Mont’Averne Barreto Lima e Paulo Antonio de Menezes 

Albuquerque (orgs.), Democracia, direito e política: estudos internacionais em homenagem a F.M. Florianópolis, 

2006. p. 113 ss”.  
61 Cf. MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 48; JOUANJAN, Olivier. De Hans Kelsen a Friedrich Müller: Método 

jurídico sob o paradigma pós-positivista. In: MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à 
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fundamental ao decisionismo: a ampla possibilidade de escolha do magistrado (MÜLLER, 

2009, p. 48). 

A busca de Müller é pela racionalidade “máxima” da aplicação do direito, não 

racionalidade integral ou total. Supor a total racionalidade, para o autor, esta significaria 

desconhecer o caráter decisório e valorativo, constitutivo do Direito (MÜLLER, 2009, p. 87). 

Müller pretende encontrar, com sua metódica, a objetividade da norma, não entendida de 

maneira ingênua, visto que para ele “A exigência de objetividade não diz respeito à 

eliminação, mas à revelação de valorações necessárias” (MÜLLER, 2011. p. 91). Desse 

modo, Müller tentará, com sua metódica estruturante, alcançar na ciência jurídica o máximo 

de especificidade possível no caso concreto: 

 

A norma não é simplesmente aplicável; mas a sua concretização também não pode 

ser levada a termo como jogo planejado de atos individuais meramente valorativos e 

atos individuais apenas racionalmente excludentes. Justamente por isso se faz 

necessárias, à guisa de pontos de vista auxiliares, uma pluralidade de “métodos” 

relativos, limitadamente racionalizadores, mas em contrapartida sempre verificáveis 

em espaço reduzido; justamente a objetividade [...]como clareza de métodos, deve 
produzir o que é possível à ciência jurídica sem que ela sucumba a uma autoilusão. 

(MÜLLER, 2011, p. 91-92) 

 

Silva (2015) aponta que Müller sempre enfatizará a necessidade de existir uma 

vinculação necessária entre o texto e a norma. O texto será o ponto de partida e o limite 

máximo da interpretação. Para ele, o Estado Democrático de Direito poderia ser chamado de 

Estado textual, porque toda a sua atividade está vinculada a textos normativos. Desse modo, 

visa com uma precisão cirúrgica exaurir ao máximo como a decisão construiu-se de 

determinado modo, visando esclarecer os pontos a partir de sua normatividade e estrutura da 

norma (SILVA, 2015, p. 83). 

Nesse sentido, não existirá espaço - na tradução de sua expressão do alemão para o 

português, para a “arbitrariedade” - todos os elementos constituintes da decisão não poderão 

prescindir de uma justificação metódica. Se não há suporte em um texto normativo para 

tomada de decisão, ela não é uma decisão jurídica. Não haverá interpretação praeter ou contra 

legem para ele (SILVA, 2015, p. 83). 

Nota-se que, apesar do termo decisionismo ter sido largamente utilizado em Schmitt 

como em Müller, a ideia que este difundia com sua doutrina era justamente a interdição 

                                                                                                                                                                                              
teoria e metódica estruturantes. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 250; CHRISTENSEN, Ralph. 

Teoria estruturante do direito. In: MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e 

metódica estruturantes. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 243;  
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daquele com sua teoria da metódica estruturante. E a interdição do decisionismo por 

explicação teórica diversa também se observa em Streck. 

Lenio Streck, desde fins da década de 1980, produziu obras que buscam por uma 

solução para a arbitrariedade e o decisionismo que pautam a realidade brasileira, e que 

representam uma ameaça direta à estabilidade e à integridade do Direito. Para tanto, busca a 

construção de uma nova cultura da dogmática jurídica que reconheça importância da 

fundamentação na interpretação/aplicação dos sentidos autênticos do Direito.  

O jusfilósofo, em seus escritos, iluminou a importância da linguagem e do papel do 

intérprete na atribuição desses sentidos e trouxe um alerta acerca das posturas voluntaristas, 

que se manifestam pela arbitrariedade e pelo decisionismo judiciais, entendendo-o como 

perverso por seu caráter maléfico que mina por dentro a estrutura e o funcionamento do 

processo judicial e a capacidade do Direito de operar e se desenvolver em uma sociedade 

democrática. 

Streck faz uma crítica contundente aos realistas62 que aproximam o Direito de uma 

mera técnica operacional, resumindo o Direito ao que o intérprete afirma ser, na medida em 

que seria àquilo que os tribunais decidem63. Jerome Frank, um dos baluartes do realismo 

jurídico64, que surge na década de 20 do século passado, já demarcava a posição desta 

corrente teórica: 

                                                             
62 O realismo jurídico se insere na tradição norte-americana e tem como um de seus principais representantes 

Oliver Holmes.  Tassinari (2012, p. 69) aponta que “este movimento, amparado em uma atuação pragmaticista 

de juízes e tribunais, ressaltou o papel do Judiciário na interpretação dos direitos, resultando na conhecida 

afirmação de que o Direito é aquilo que os juízes dizem que é. Isso fica evidente no texto The Path of the Law, 

quando o autor pergunta pelo quê constitui o Direito. Ele afirma que muitos consideram-no como algo diferente 

do que decidem os tribunais: como um “sistema da razão”, uma dedução a partir de princípios éticos ou 
reconhecidos axiomas (“[...] a system of reason, that it is a deduction from principles of ethics or admitted 

axioms” [...]). Entretanto, sob a perspectiva do homem mau, Holmes afirma que ele não está preocupado com 

isso, mas em saber o que os tribunais farão de fato. E termina dizendo que isto é o que se entende por Direito: “I 

am much of his mind. The prophecis of the what courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I 

mean by the law”. HOLMES JR., Oliver Wendell. The path of the law. In: BURTON, Steven J. (Editor). The 

Path of the Law and its influence. The legacy of Oliver Wendell Holmes Jr. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. p. 336”. 
63 Autores como Luigi Ferrajoli, a afirmam no mesmo sentido que “[...] pode-se registrar uma singular 

convergência do neoconstitucionalismo com o realismo e com aquele que podemos chamar de ‘neopandectismo’ 

[...] sobre a base de uma tese comum: o direito, na verdade, é aquele que é produzido pelos juízes” FERRAJOLI, 

Luigi. Constitucionalismo garantista e o estado de direito, 2012, p. 36.  
64 Trindade (2006, p. 239), caracterizando o realismo jurídico, refere-se a célebre frase do Justice Charles Evans 

Hughes – antes de se tornar juiz da Suprema Corte – no sentido de que os norte-americanos estão sob o domínio 

da Constituição, porém ela é apenas aquilo que os juízes dizem que ela é. Aponta-se com Sito (2012, p. 51) que 
“para Norberto Bobbio, em seu Teoria Geral do Direito, o realismo jurídico caracteriza-se: “mais [pela] eficácia 

que a justiça ou a validade. Esses movimentos travam uma batalha em duas frentes: contra o jusnaturalismo, que 

teria uma concepção ideal do direito, e contra o positivismo em sentido estrito, que tem uma concepção formal 

do direito. Em antítese ao primeiro, essas correntes podem ser chamadas de realistas; em antítese ao segundo, 

conteudistas, no sentido de que não vêem o direito como deve ser, mas como efetivamente é, e tampouco vêem o 

direito como conjunto de normas válidas, mas como normas que são efetivamente aplicadas numa determinada 
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as normas legais não constituem a base para a decisão judicial, que são, em verdade, 
condicionadas por emoções (o fator  primordial para  a  decretação  da sentença é a 

personalidade do magistrado e suas convicções pessoais – aspecto psicológico). 

Antes do pronunciamento do Tribunal, não há como se saber, com certeza, quais são 

os deveres jurídicos e os direitos subjetivos decorrentes de  uma situação. O  direito 

possui uma  segurança dinâmica e  não estática,  o que lhe permite se adequar às 

novas situações, protegendo as pessoas” (FERREIRA, 2006, p. 71) 

 

Streck irá buscar refutar o realismo jurídico65 como prática deletéria em um Estado 

Democrático de Direito criticando uma célebre decisão do Ministro do STJ Gomes de 

Barros66, de modo que: 

 

Se os juízes podem dizer o que querem sobre o sentido das leis, ou se os juízes 

podem decidir de  forma discricionária os hard cases, para que necessitamos de leis? 

Para que a intermediação da lei? É preciso ter presente que a afirmação do caráter 

hermenêutico do direito e a centralidade que assume a jurisdição nesta quadra da 

história – na medida em que o legislativo (a lei) não pode antever todas as hipóteses 

de aplicação – não significa uma queda na irracionalidade e tampouco uma 

delegação em favor de decisionismos. Nenhum intérprete (juiz, promotor de justiça, 

advogado, etc.) está autorizado a fazer interpretações discricionárias. (STRECK, 
2014, p. 269) 

 

Importante pontuar que o pragmatismo juridico67 também é criticado por Streck. 

Como se fosse uma variante do tema realismo jurídico68, Streck considera que as primeiras 

                                                                                                                                                                                              
sociedade” (BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. Tradução de Denise Agostinetti. Revisão de Silvana 

Cobucci Leite. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 42-43)”. 
65 Figueroa afirma que “se vislumbra na denominação de ‘motivação’ certo realismo jurídico inconsciente em 

alguns juristas”, de tal modo que o direito não passaria de “uma série de decisões fruto de  uma vontade humana 

e não de uma fundamentação racional a partir das normas preexistentes de um sistema jurídico” FIGUEROA, 

Alfonso Garcia. A motivação: conceitos fundamentais. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro (org.). Argumentação e 
Estado constitucional. São Paulo: Ícone, 2012. p. 438-439” (NASCIMENTO, 2012, p. 123). 
66 “Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa 

como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos 

Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para 

que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco 

Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, 

porque a maioria de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de 

Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não 

somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, corajosamente assumimos a declaração de 

que temos notável saber jurídico – uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a 
mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim seja” 

(GOMES DE BARROS, AgReg/ERESP n° 279.889-AL) 
67 Segundo José Eisenberg e também apontado por Tassinari (2012, p. 88), “uma postura pragmatista é aquela 

que não confere “autoridade última a uma teoria, já que o objetivo crítico de raciocinar teoricamente não é 

chegar a abstrações praticáveis, mas, sim, explicitar pressuposições tácitas quando elas estão causando 

problemas práticos”. Para o pragmatismo jurídico, teorias éticas ou morais operam sobre a formulação do direito, 

mas, na maior parte das vezes (ou, ao menos, frequentemente), a porção mais importante de uma legislação é o 

proviso ‘exceto em caso em que fatores preponderantes prescrevam o contrário’. EISENBERG, José. 

Pragmatismo jurídico. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de filosofia do direito. São 

Leopoldo: Editora Unisinos, 2006. p. 656-657”. 
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manifestações do pragmaticismo no direito podem ser encontradas no realismo jurídico 

escandinavo e estadunidense. Atualmente, esta posição mais favorável ao protagonismo 

judicial pode ser identificada em diversas correntes do pensamento jurídico, como por 

exemplo, a análise econômica do direito, de Richard Posner, os Critical Legal Studies e todas 

aquelas teorias que apostam na ponderação (Streck, 2014, p. 325) 

 

o pragmatismo pode ser considerado como uma teoria ou postura que aposta em um 

constante ‘estado de exceção hermenêutico’ para o direito; o juiz é o protagonista, 

que ‘resolverá’ os casos a partir de raciocínios e argumentos finalísticos. Trata-se, 
pois, de uma tese anti-hermenêutica e que coloca em segundo plano a produção 

democrática do direito. (STRECK, 2014, p. 326) 

 

Nessa direção, o pragmatismo jurídico, ao valer-se de considerações exógenas ao 

direito, como as percepções políticas e econômicas, acaba por fazer o intérprete decidir de 

forma que cada caso vira único, primeiro e último, o que justificaria qualquer aplicação da 

legislação. Streck entende que é uma corretente teórica que leva o magistrado a pensar que 

pode decidir de forma única, descomprometida com as decisões anteriores, sobre o tema, 

apostanto em um vale tudo hermenêutico. Streck considera que a substituição de um Direito 

principiológico por um pragmatismo político-jurídico coloca a ordem jurídica em um estado 

de exceção permanente69, ocasionando o declínio do império do direito (STRECK, 2014, p. 

43). 

Ao mesmo tempo, Streck, sinaliza uma crítica que busca a superação do formalismo-

exegético que, em casos difíceis, possibilita o salto rumo à discricionariedade e o 

decisionismo pela cisão entre o texto e decisão jurídica. Sua crítica vai ao sentido de: 

 

Combater a discricionariedade, o ativismo, o positivismo fático etc. – que, como se 

sabe, são algumas das várias faces do subjetivismo – quer dizer compromisso com a 

Constituição e com a legislação democraticamente construída, no interior da qual há 
uma discussão, no plano da esfera pública, das questões ético-morais da sociedade 

(STRECK, 2010, p. 110). 

 

                                                                                                                                                                                              
68 Cf. STRECK, Lênio Luiz. Diálogos (neo)constitucionais. In: OTTO, Écio; POZZOLO, Susanna. 

Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da 

Constituição. 3ª ed., Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 183. 
69 Santos Júnior (2013, p. 66) argumenta que Marcelo Neves irá conceituar como “alopoiese” no Brasil, “o 

problema que não reside primacialmente na falta de suficiente adequação e abertura (cognitiva) do sistema 

jurídico ao seu ambiente social (heterorreferência). Contrariamente a essa tradição jurídico-sociológica, destaca-

se que se trata de insuficiente fechamento (normativo) por força das injunções de fatores sociais diversos. Além 

da sobreposição destrutiva do código hipertrófico ‘ter/não-ter’ e de particularismos relacionais difusos, a 

autonomia operacional do direito é atingida generalizadamente por intrusões do código político. (NEVES, 

Marcelo. Entre Têmis e o Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 245)”.  
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Todavia, antes de se adentrar na crítica propriamente dita de Streck ao positivismo 

jurídico como catalizador de decisionismos, é importante explicitar as características desta 

forma de conceber o Direito. Streck define como 

 

uma postura científica que se solidifica de maneira decisiva no século XIX. O 

‘positivo’ a que se refere o termo positivismo é entendido aqui como sendo os fatos 

(lembremos que o neopositivismo lógico também teve a denominação de 

‘empirismo lógico’). Evidentemente, fatos, aqui, correspondem a determinada 

interpretação da realidade que engloba apenas aquilo que se pode contar, medir ou 

pesar ou, no limite, algo que se possa definir por meio de um experimento 

(STRECK, 2014, p. 31) 

 

Ao longo dos tempos, o positivismo jurídico70 assumiu diversas facetas. Desde o 

positivismo exegético (legalista), passando pelo normativista71 até se chegar às 

contemporâneas propostas positivistas, esta foi uma postura epistemológia muito influente no 

modo como compreender o direito72. Para Souza Cruz: 

 

O pensamento positivista, a despeito de sua longevidade, uma vez surgido nos fins 

do século XVIII, permanece, ainda nos dias de hoje, como forma predominante de 

produção da ciência jurídica. Seus dogmas metodológicos, importados das ciências 

exatas e naturais, tais como o empirismo experimental, o raciocínio 

dedutivo/demonstrativo arquimediano e a universalização mecanicista das coisas, 

reproduziram um paradigma fundado na neutralidade e objetividade, como padrão 

geral da ciência. O século XX assistiu à ruína desse substrato epistemológico. 
Noções ligadas à particularidade, à historicidade e à intersubjetividade dos 

fenômenos naturais e das relações sociais subverteram a exigência de um rigor 

matemático tanto nas ciências sociais quanto nas ciências naturais. Contudo, o 

positivismo jurídico sobreviveu e reproduziu-se. Por paradoxal que possa parecer, 

apesar de apresentar seus últimos estertores nas obras de Kelsen, Hart e  do realismo 

jurídico, o positivismo alcançou o século XXI, através de um modo de produção 

acrítico e automático, não apenas por parte de juízes, promotores e advogados, mas 

especialmente, por parcela significativa da cátedra acadêmica. (SOUZA CRUZ, 

2004, p. 193) 

 

                                                             
70 Com Trindade (2006, p. 37), indica-se a respeito das origens do positivismo jurídico e das influências da 

Escola da Exegese na cultura jurídica atual, ver BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. A interpretação 
jurídica no Estado democrático de direito: contribuição a partir da teoria do discurso de Jürgen Habermas. In: 

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de (Org.). Jurisdição e hermenêutica constitucional. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 303-307. 
71 Sobre esta questão da diferença entre positivismo normativista e positivismo legalista (exegético), aponta-se 

com Tassinari (2012, p. 110) “o verbete ‘Direito’, escrito por Lenio Streck para o ‘Dicionário de Filosofia 

Política’. STRECK, Lenio Luiz. Direito. In: BARRETTO, Vicente de Paulo; CULLETON, Alfredo (Coords.). 

Dicionário de filosofia política. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2010. p. 145-150”. 
72 Cf. Sobre este tema, (STRECK, 2010), Aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos 

Jurídicos – Eletrônica, vol. 15, n. 1, pp. 158-173, jan./abr. 2010. Disponível em: 

http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/ view/2308. Acesso em: 30 jul.2019 
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O ponto nodal do decisionismo do positivismo para Streck está no que ele denomina 

de positivismo normativista73. Inaugurado com Hans Kelsen, envidado em combater o 

psicologismo, o ideologismo e a politização plena do direito, Kelsen desenhou uma teoria 

“pura” do direito (Reine Rechtslehre), que visava livrar-se das mordaças do movimento 

instrumentalizador do sistema jurídico. A ênfase é semântica: as possibilidades interpretativas 

de um texto, que configuram a norma aplicada, desenhavam o que Kelsen chamou de 

“moldura da norma”: um espaço cuja liberdade do intérprete se faz plena, já que o limite 

semântico resta(ria) observado (SITO, 2012, p. 43). 

O positivismo normativista operará uma análise semântico-sintática do direito. Desse 

modo, o normativismo reconhece o problema dos múltiplos significados que emanam dos 

conceitos que compõem o direito e problematiza a relação desses conceitos com os objetos 

que compõem o “mundo jurídico”. Assim, um normativista como Kelsen, por exemplo, não 

exclui a possibilidade de, no momento de aplicar a norma, os juízes decidirem de mais de uma 

maneira (desde que ajustados à “moldura” da norma”) (ABBOUD; CARNIO; OLIVEIRA, 

2013. p. 300). 

                                                             
73 Sobre o tema, AMARAL, Francisco. Normativismo. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de 

filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 608-611, “para quem 

normativismo é termo que se usa na Teoria do Direito em dois sentidos: de um lado, representa a concepção 

segundo a qual o direito consiste essencialmente em normas ou conjuntos de normas que disciplinam e orientam 

a vida em sociedade, o que faz com que o conceito de norma, no qual está implícito um dever-ser (Sollen), seja o 

conceito central do direito; e, de outro, mais restritivo e predominante, representa a teoria pura do direito, 

desenvolvida por Hans Kelsen, segundo a qual é necessário desvincular o direito de qualquer valoração política, 
filosófica, ideológica ou social, limitando-o à análise da estrutura lógica das normas que o constituem. Segundo 

Amaral (op. cit., p. 608-609), o normativismo se caracteriza, entre outros aspectos, pelas seguintes teses: (a) o 

conceito de norma é  o  conceito central do direito, tendo em vista que o direito consiste essencialmente em um 

conjunto de normas; (b) o direito apresenta-se como um sistema de normas, dotado de unidade, coerência e 

plenitude, o que lhe  permite responder, corretamente, a todas as questões jurídicas; (c) o pensamento jurídico é 

um pensamento referido a normas, isto é, voltado à aplicação das normas, e que ocorre através da subsunção 

inerente aos silogismos lógico-dedutivos: a premissa maior é a regra do direito, a premissa menor é o fato 

concreto que se subsume na hipótese da regra, a conclusão é a conseqüência jurídica prevista na estrutura 

normativa; (d) o monismo jurídico é dominante no quadro das fontes de (re)produção do direito, de modo que a 

gênese, a aplicação  e  a execução das regras cabem apenas ao Estado, respectivamente aos poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo; (e) o direito encontra-se nas regras gerais, estabelecidas nos códigos e leis  compiladas, 
não sendo admitidas quaisquer concepções valorativas do fenômeno jurídico e, tampouco, recursos e fontes 

suprapositivas, externos ao sistema jurídico, como princípios, costumes, eqüidade; (f) o direito exige alto grau de 

generalidade, o que implica, conseqüentemente, a redução da matéria jurídica, tendo em vista a utilização de 

poucos conceitos de elevada abstração; (g) a segurança jurídica, isto é, a certeza e a previsibilidade do direito, é 

o principal valor jurídico, em detrimento da justiça e do bem comum; (h) a interpretação consiste em descobrir o 

significado objetivo de um texto ou a vontade  subjetiva de seu autor, não havendo espaço para 

discricionariedade do intérprete. Por fim, continua o autor , qualquer que seja o entendimento adotado no que se 

refere aos inúmeros tipos de normativismo, certo é que ele representa “a concepção jurídico-doutrinária mais 

difundida no século XX, principalmente no campo das fontes do direito, a mais desenvolvida sob o ponto de 

vista teórico  e  uma  das  mais relevantes no estudo do fenômeno jurídico” (MELLO, 2006, p. 75-76). 
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Por conta da possibilidade dos juízes decidirem mais de uma maneira, Streck faz uma 

contundente crítica ao positivismo jurídico74, que para o autor é uma das causas do 

                                                             
74 Cf. Trindade (2006, p. 41-44) e a profícua explanação das premissas sobre as quais o positivismo moderno 

pautou-se em Norberto Bobbio: “Segundo Bobbio, sete seriam as premissas fundamentais, típicas do direito 

moderno, sobre as quais se pautou o positivismo jurídico: (I) O direito deve ser encarado como um fato, e não 

como um valor. O positivismo jurídico é resultado do esforço de transformar o estudo do direito em ciência, nos 

mesmos termos dos estatutos da física, da matemática e demais ciências naturais, cuja principal característica 

consiste na avaloratividade, isto é, na preocupação com os juízos de fato e na exclusão dos juízos de valor, enfim 

na busca empírica pelo conhecimento puramente objetivo da realidade. Assim sendo, o positivismo jurídico 

assume uma atitude científica frente ao direito, estudando-o apenas tal como ele é (fato), e não tal qual deveria 

ser (valor). Disso deriva, evidentemente, a teoria da validade do direito, segundo a qual esta – a validade – é 

determinada unicamente pela estrutura formal, prescindindo do conteúdo das normas – preocupação 

jusnaturalista – e, da mesma forma, de sua eficácia – preocupação realista. (II) A coação é elemento essencial à 

definição do direito. O positivismo caracteriza-se pelo fato de definir constantemente o direito em função da  
coação, o que se gerou a conhecida teoria da coatividade do direito. Contudo, tal teoria se desenvolvem dois 

momentos diversos: para a concepção clássica, sustentada por Jhering, a coerção seria o meio pelo qual se fazem 

valer as normas jurídicas, ou seja, o direito seria um conjunto de normas que se fazem valer coativamente; para a 

concepção moderna, sustentada por Kelsen e Ross, diferentemente, a coerção seria o objeto das normas jurídicas 

ou, em outras palavras, o direito seria um conjunto de normas que regulam o uso da força coativa. (III) A lei 

como única fonte de qualificação. O problema da teoria das fontes do direito está diretamente vinculado à 

validade das normas jurídicas, visto que uma norma jurídica só é válida se for produzida por uma fonte 

autorizada. Isso remete ao fato de que a doutrina positivista adota uma teoria das fontes alicerçada no princípio 

de que uma determinada fonte do direito – a lei – predomina sobre quaisquer outras – costume, eqüidade, 

natureza das coisas, etc. (IV) A norma jurídica é um comando. A teoria imperativista da norma jurídica, sobre a 

qual Austin dedicou-se exaustivamente, está estreitamente ligada à concepção segundo a qual o Estado é que 
detém o monopólio da produção do direito, e a lei é a única expressão do seu poder normativo. (V) O sistema 

jurídico é considerado o conjunto de normas vigentes em uma sociedade, dotado de coerência, unidade e 

completude. A teoria do ordenamento jurídico, introduzida pelo próprio positivismo jurídico, é a responsável 

pela consolidação do pensamento jurídico, cujo objeto é o estudo do direito não como norma singular, ou como 

um acervo de normas singulares, mas, sim, como entidade unitária constituída pelo conjunto sistemático de todas 

as normas. Suas bases estão em três atributos fundamentais – a unidade, concebida a partir de uma perspectiva 

formal, em que a norma fundamental assume especial importância; a coerência, entendida a partir da negação de 

antinomias no interior do ordenamento; e a completude, fundada na ideia de que não há lacunas no sistema que 

fazem com que o direito no seu conjunto seja um ordenamento e, portanto, uma nova entidade, distinta das 

normas isoladas que o constituem. (VI) A interpretação do direito é uma atividade mecanicista. A atividade 

relativa ao direito pode ser entendida em dois momentos: o primeiro, ativo e criativo, encontraria sua 

manifestação típica na legislação; o segundo, teórico e cognoscitivo, seria a manifestação ligada à ciência 
jurídica, ou mais especificamente à jurisprudência. Dito de outro modo, o jurista deve limitar-se a uma atividade 

puramente declarativa e reprodutiva do direito preexistente: a explicitação do conteúdo das normas jurídicas 

decorre de processos lógicos-dedutivos-racionais e meios de interpretação textual – léxico, teleológico, 

sistemático e histórico – que possibilitam alcançar a vontade do legislador. (VII) O dever de obedecer às leis é 

absoluto e incondicionado. A teoria da obediência absoluta da lei enquanto tal reflete apenas uma das posições 

presentes no âmbito do positivismo em relação à obediência. Ao invés de positivismo jurídico, seria mais 

adequado falar-se em positivismo ético, na medida em que se trata de uma afirmação de ordem moral ou 

ideológica, e não científica. Entretanto, ressalta Bobbio que para ser um positivista jurídico não é necessário, 

evidentemente acolher as premissas acima descritas em sua totalidade, como se demonstrará mais adiante. Além 

disso, o positivismo jurídico pode ser compreendido sob três planos diferentes, segundo a proposta de Bobbio: 

(a) o positivismo jurídico como método para o estudo do direito – projeto epistemológico e irrenunciável –, na 
medida em que o método científico é necessário para que se possa fazer ciência jurídica ou teoria do direito; (b) 

o positivismo jurídico como teoria do direito – projeto ontológico e discutível –, na medida em que ele é 

composto de diversas subteorias, dentre as quais aquelas referentes à coatividade, às fontes e à imperatividade 

assumem um papel central em relação às da coerência, completude e interpretação; (c) o positivismo jurídico 

como ideologia do direito – projeto axiológico e inaceitável –, na medida em que, de um lado, há uma versão. 

Necessário destacar, entretanto, que, para Bobbio, o primeiro destes planos é acolhido em sua totalidade; o 

segundo, aceito apenas em sentido amplo; e, por fim, o terceiro, admitido somente na sua versão fraca, isto é, 

moderada. extremada ou forte, segundo a qual existe um dever incondicional de obedecer à lei enquanto tal; e, de 

outro, há uma versão moderada ou fraca, segundo a qual a ordem é considerada um valor positivista, mas esse 

valor é instrumental, e não final, nem supremo.” 
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decisionismo judicial. O professor assinala que o problema da interpretação do direito descrito 

por Kelsen no capítulo VIII de sua Teoria Pura do Direito opera uma cisão: 

 

Interpretação como ato de vontade e interpretação como ato de conhecimento. A 

interpretação como ato de vontade produz, no momento de sua “aplicação”, normas. 

A descrição dessas normas de forma objetiva e neutral – interpretação como ato de 

conhecimento – produz proposições. Devido à característica relativista da moral 

kelsiana, as normas – que exsurgem de um ato de vontade – terão sempre um espaço 

de mobilidade sob o qual se movimentará o intérprete. [...] Por outra banda, a 
interpretação como ato de conhecimento – que descreve, no plano da 

metalinguagem, a normas produzidas pelas autoridades jurídicas – produz 

proposições que se inter-relacionam de maneira estritamente lógico-formal. Vale 

dizer: a relação entre as proposições é, essa sim, meramente sintática. Minha 

preocupação, contudo, não é dar conta dos problemas sistemáticos que envolvem o 

projeto kelseniano de ciência jurídica; é explorar e enfrentar o problema lançado por 

Kelsen e que perdura de modo difuso e, por vezes, inconsistente no imaginário dos 

juristas: a ideia de discricionariedade do interprete ou do decisionismo presente na 

metáfora da “moldura da norma”. (STRECK, 2014, p. 33) 

 

Por isso, quando o positivismo pretende deixar a cargo do juiz a solução para as 

incertezas, o que representa arbritrariedade e portanto discricionariedade em sentido forte, 

importa salientar que esta zona de incerteza pode ser meramente fruto de uma construção 

ideológica do magistrado para aumento de espaços de discricionariedade, e consequentemente 

de decisionismo. 

Lado outro, Streck entende que até mesmo a discriocinariedade em sentido forte, 

orindua do positivismo, fora ultrapassada no Brasil: 

 

o que ocorreu é que os positivistas de terrae brasilis traíram Herbert Hart e Hans 

Kelsen, os quais, embora defensores do poder discricionário dos juízes, admitiam 

que este se dava somente nos limites da ´moldura do texto´ (limites semânticos, 

portanto), e não para além desses contornos. Ou seja, a discricionariedade admitida 

pelos positivismos hartiano e kelseniano foi transformada em arbitrariedade. Assim, 
para o positivismo praticado no Brasil, em sendo o direito o espaço simbólico das 

relações de poder, parece natural que, em determinados momentos – mesmo em 

plena vigência da Constituição democrática de 1988 – os ´limites semânticos´ (a 

moldura) possam vir a ser ultrapassados, sob ´argumentos´ tais como : em nome da 

´justiça´, ´dos valores esculpidos na norma´ (STRECK, 2014, p. 436). 

 

Pelo o que se disse, Streck combate teoricamente a discricionariedade, oriunda da 

liberdade do magistrado em decidir que, ao prescindir de uma construção crítica-doutrinária, 

respeito à uniformização jurisprudencial, estabelece uma espécie de individualismo 

conceitual: 
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O que importa é a “vontade do poder75”; o que importa é que a “interpretação seja 

um ato de vontade”, seja essa “vontade” entendida como poder discricionário, 

arbitrário, busca dos interesses, dos valores, etc. (se estivermos a tratar de uma 

decisão judicial...). O que importa é que a decisão seja produto dos subjetivismos. 

Com isso, sempre se terá a resposta que se quiser. (...) Numa palavra quase final: 

queremos, todos, uma sociedade democrática. E, fundamentalmente, Instituições 

democráticas. Um judiciário democrático. Um Ministério Público democrático. Que 

as decisões de ambos não sejam fruto de opiniões pessoais. (STRECK, 2012b) 

 

3.2 OS PRINCIPAIS DESAFIOS E A FENOMENOLOGIA DECISIONISTA NO BRASIL 

 

Dentro da mesma corrente teórica streckiana de análise do fenômeno do decisionismo 

se encontra Tassinari (2012). Seu esforço é por uma sistematização dos múltiplos desafios 

ligados ao decisionismo judicial brasileiro: o enfrentamento das recepções teóricas 

equivocadas (e de suas mixagens); quais sejam, o ativismo norte-americano, a jurisprudência 

dos valores e a ponderação alexyana. Esta aceitação de posicionamentos derivados de outras 

culturas jurídicas ocorreu de modo acrítico e equivocado, provocando, inclusive, mixagens 

entre estas teorias (TASSINARI, 2012, p. 98). 

A professora gaúcha pontua que, da jurisprudência dos valores76, movimento que 

surgiu do constitucionalismo alemão, os operadores jurídicos brasileiros assimilaram a teoria 

da Constituição concebida como ordem de valores, na qual a atuação jurisdicional está 

fundamentada em critérios extralegais. O magistrado estaria autorizado a preencher o caso 

concreto, mediante valorações advidnas de seus valores77 pessoais (TASSINARI, 2012, p. 

98). Catoni de Oliveira segue a mesma linha teórica sobre a jurisprudência dos valores: 

                                                             
75 No livro Assim Falava Zaratrusta, Nietzsche desenvolve pela primeira vez seu conceito de vontade de poder. 

Santos Júnior (2013, p. 61) aponta que “embora haja divergências sobre seu alcance, o sentido que atribuímos é 

o de que representa o desejo inesgotável do homem de dominar. Eis algumas passagens sintomáticas: “Quando 

vos elevais acima do louvor e da censura, e quando a vossa vontade, como vontade de um homem que ama e 

quer mandar em todas as coisas, então assistis à origem da vossa virtude.” (Posição 1412); “E onde há sacrifício 

e serviço e olhar de amor há também vontade de ser senhor. Por caminhos secretos desliza o mais fraco até à 

fortaleza, e até mesmo ao coração do mais poderoso, para roubar o poder.” (Posição 2161); “Só onde há vida há 

vontade; não vontade de vida, mas como eu predico, vontade de domínio.” (Posição 2162); “Que te importam os 

seus motejos. Tu és um que se esqueceu de obedecer; deves agora mandar. Não sabes do que todos necessitam? 

Do que ordena as grandes coisas. Realizar grandes coisas é difícil; mas, mais difícil ainda é ordenar grandes 

coisas. O mais indesculpável em ti é teres o poder e não quereres reinar” (posições 2795-2799) (NIETZSCHE, 

Friedrich. Assim Falava Zaratustra. Tradução de Araújo Pereira. Ed. Digital Kindle: Centaur Editions, 2013)”. 
76 Santos Júnior (2013, p. 74) assinala que “a jurisprudência dos valores culminava a ideia de que “os ‘valores’ 

são um acto de opção pessoal, não passíveis de uma fundamentação racional” (LARENZ, Karl. Metodologia da 

ciência do direito. Tradução de José Lamego. 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 165).” 
Prosseguindo e integrando a jurisprudência dos interesses, Lopes (2012, p. 21) assinala que “a jurisprudência dos 

valores pretende indicar qual é a origem dos valores que guiam a decisão do juiz quando a norma positiva não 

lhe oferece critérios suficientes para avaliar o caso concreto (LOSANO, 2010, v. 2, p. 252)”. 
77 Larenz (2005, p. 5), um dos teóricos de vanguarda, caminha neste sentido: Lopes (2014, p. 22) citando-o 

assinala que “O Legislador que estatui uma norma, ou, mais precisamente, que intenta regular um determinado 

setor da vida por meio de normas, deixa-se nesse plano guiar por certas intenções de regulação e por 

considerações de injustiça ou de oportunidade, às quais subjazem, em última instância, determinadas valorações. 
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(...) não corresponde a uma garantia consistente dos direitos, já que, por um lado, 
submete o exercício desses direitos a um cálculo de custo/benefício e, por outro, faz 

do tribunal um poder legislativo de segundo grau, a controlar, de uma perspectiva 

legislativa e não jurisdicional, as escolhas políticas legislativas e executivas, assim 

como as concepções de vida digna dos cidadãos, à luz do que seus 11 Ministros 

consideram ser o melhor – e não o constitucionalmente adequado – para a sociedade 

brasileira (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007. p. 120- 121). 

 

O ponto em destaque é que esta interpretação da aplicação do Direito para assegurar 

ao aplicador do Direito um comportamento livre de eleição de valores que encontrar, não 

soluciona, aliás, fomenta discricionariedade judicial em sentido forte (ou decisionismos e 

protagonismos judiciais): 

 

Seja pela permanência de posturas positivistas em nível normativista ou pela 

aceitação desvirtuada de teses provenientes do ambiente jusfilosófico - e por isso 

carregado de suas características - da Jurisprudência dos Valores, o Direito passa a 

ser produto da discricionariedade valorativa do intérprete. A discricionariedade 

judicial prejudica o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito porque está 

em desacordo com o ideal de fundamentação das decisões judiciais, e a nociva 

discricionariedade está presente nos positivismos jurídicos e nas teses provenientes 

da Jurisprudência dos Valores; por isso, tais concepções devem ser rebatidas. (...) 

Conforme visto, a pretensão de superação ao Positivismo Jurídico não é tarefa bem-

sucedida pela Jurisprudência dos Valores, tendo em vista que não está apta a superar 

o Positivismo Normativista: ao contrário, as teses provenientes da Jurisprudência 
dos Valores aceitam e influenciam a discricionariedade judicial. (LOPES, 2014, p. 

29-30) 

 

Imerso no contexto da jurisprudência dos valores está a aceitação acrítica de Alexy78. 

Se princípios são entendidos como “mandados de otimização”79 ganha espaço a técnica 

                                                                                                                                                                                              
Estas valorações manifestam-se no fato de que a lei confere proteção absoluta a certos bens, deixa outros sem 

proteção ou protege-se em menor escala; de que quando existe conflito entre os interesses envolvidos na relação 

da vida a regular faz prevalecer um em detrimento de outro [...]. Nestes termos, ‘compreender’ uma norma 

jurídica requer o desvendar da valoração nela imposta e o seu alcance. A sua aplicação requer o valorar do caso a 

julgar em conformidade a ela, ou, dito de outro modo, acolher de modo adequado a valoração contida na norma 

ao julgar o ‘caso’.” 
78 Sobre o autor, cf.: JÚDICE, Mônica Pimenta. Robert Alexy e sua teoria sobre os princípios e regras. Consultor 

Jurídico, São Paulo. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2007-mar-

02/roberty_alexy_teoria_principios_regras. Acesso em: 03 de set. 2019; GOZZI, Gustavo. Jürgen Habermas e 

Robert Alexy: morale, diritto e democracia discorsiva. In: ZANETTI, Gianfrancesco (Org.). Filosofi del diritto 

contemporanei. Milano: Raffaello Cortina, 1999. p. 287-314. 
79 Mello (2006, p. 2007) assinala que “o conceito alexyano de princípios como comandos otimizáveis desde já 

desperta nossa atenção para o perigo que pode surgir quando, nesse momento, um modelo de valores é projetado 

numa teoria da estrutura normativa. A decisão acerca da norma adequada é então reduzida a se decidir acerca de 

um estado de coisas relativamente melhor, o qual é ainda o ótimo numa situação particular. O problema aludido 

consiste no perigo da já introdução de critérios materiais quando da determinação da estrutura da argumentação, 

critérios os quais deveriam, eles mesmos, ser sujeitos a uma argumentação de adequabilidade. Um conceito 

procedimental de normas, teria que evitar o uso de tais critérios materiais implícitos. Se a adequabilidade 

consiste em se considerar todos os elementos de uma situação, então o método de consideração não pode ser, por 

sua parte, determinado por critérios materiais”. (GÜNTHER apud CATTONI DE OLIVEIRA, Jurisdição e 

hermenêutica constitucional, 2004, p. 69).  
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ponderativa80, que assume a feição do sopesamento entre princípios. Porém, diferentemente 

da teoria alexyana, onde, originalmente, a ponderação é apresentada como regra, a recepção 

brasileira entende que o procedimento passa pelo confronto direto entre princípios, concepção 

também equivocada (TASSINARI, 2012, p. 98). 

O grande problema da teoria alexyana como propulsora de decisionismo é que o 

direito, enquanto sistema de normas derivado não apenas de regras, mas também de 

princípios, estes são decorrentes do discurso jurídico externo que, para teoria alexyana, 

assume um papel de mandados de otimização, cuja forma de aplicação vem na roupagem da 

ponderação. Streck explica a problemática no sentido que: 

 

aqui parece ficar claro como a ideia de ‘Constituição como ordem de valores’ é 

literalmente subsumida à teoria alexyana da colisão de princípios, sem se atentar 

minimamente para os pressupostos lógicos que sustentam a teoria do autor. Ora, os 
princípios são, para Alexy, mandados de otimização e possuem, por isso, uma 

estrutura alargada de dever-ser. Essa estrutura, que é dada prima facie, tensiona os 

princípios, fazendo-os colidir. A valoração é um momento subsequente – ou seja, 

posterior à colisão – que incorpora o procedimento da ponderação. O mais paradoxal 

                                                             
80 Com Streck, “daí que expressões como “ponderação de valores”, “mandados de otimização”, 
“proporcionalidade”, “razoabilidade”, “justa medida”, “decido conforme minha consciência”, no momento em 

que são utilizadas ou pronunciadas, têm um forte poder de violência simbólica (Bourdieu) que produz o “sentido 

próprio” e o “próprio sentido”. Produzem-se, assim, sentidos coagulados que atravessam a gramática do direito 

rumo a uma espécie de univocidade extraída a fórceps no plano das relações simbólicas de poder. Por isso, 

merecem especial cuidado as decisões que lançam mão especialmente da “razoabilidade” (com ou sem 

“ponderação de valores”), argumentação que se transformou em autêntica “pedra filosofal da hermenêutica” a 

partir desse caráter performativo. Excetuando os casos em que, teleologicamente, decisões calcadas na 

ponderação de valores podem ser consideradas corretas ou adequadas à Constituição (o que por si só já em um 

problema, porque a interpretação não pode depender dessa “loteria” de caráter finalístico), a maior parte das 

sentenças e acórdãos acaba utilizando tais argumentos como um instrumento para o exercício da mais ampla 

discricionariedade (para dizer o menos) e o livre convencimento de ativismos. Como se sabe, em nome do 

“sopesamento entre fins e meios” (a assim denominada “ponderação) é possível chegar às mais diversas 
respostas, ou seja, casos idênticos acabam recebendo decisões diferentes, tudo sob o manto da “ponderação” e 

suas decorrências. Outra advertência que se impõe, no contexto de uma análise sobre a teoria do direito a partir 

da hermenêutica filosófica diz respeito exatamente a essa dependência que a ponderação tem relação à 

discricionariedade. Na maior parte das vezes, os adeptos da ponderação não levam em conta a relevante 

circunstância de que é impossível fazer uma ponderação que resolva diretamente o caso. A ponderação – nos 

termos propalados por seu criador, Robert Alexy – não é uma operação em que se colocam os dois princípios em 

uma balança e se aponta para aquele que pesa mais, algo do tipo entre dois princípios que colidem, o intérprete 

escolhe um. Nesse sentido, é preciso fazer justiça a Alexy mesmo que com ele estejamos de acordo: sua tese 

sobre a ponderação não envolve essa escolha direta. Na verdade, a ponderação é um procedimento que serve 

para resolver uma colisão em abstrato de princípios constitucionais. Dessa operação resulta uma regra – regra de 

direito fundamental adscripta – essa sim, segundo Alexy, apta a resolução da demanda da qual se originou o 
conflito de princípios. E um registro: essa aplicação da regra de ponderação se fará por subsunção. Aliás, é 

importante ressaltar que parcela considerável dos jusfilosófos (e juristas em geral) que faz críticas ao modelo 

silogístico de sentença – e não parece que alguém ainda defenda essa forma de raciocínio – acaba incorrendo em 

uma contradição, na exata medida em que sustentam suas teses na base da cisão estrutural “casos fáceis-casos 

difíceis”. Assim, se os casos fáceis se resolvem por subsunção, como negar que – pelo menos para esses easy 

cases – ainda se utiliza o velho silogismo? Mais: na medida em que os casos difíceis se resolvem mediante 

ponderação – que, como é sabido, é uma regra, e não um princípio –, a pergunta que fica é: a aplicação da 

ponderação não é uma subsunção de segundo grau? Ao fim e ao cabo, na teoria da argumentação tudo acaba em 

subsunção, conforme explicita STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 49-50. 
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nesse sincretismo teórico é que Alexy elabora sua teoria exatamente para 

‘racionalizar’ a ponderação de valores, ao passo que, no Brasil, os pressupostos 

formais – racionalizadores – são praticamente desconsiderados, retornando às 

estratégias de fundamentação da jurisprudência da valoração. O direito 

constitucional, nessa medida, foi tomado pelas teorias da argumentação jurídica, 

sendo raro encontrar constitucionalistas que não de rendam à distinção estrutural 

regra-princípio e à ponderação (Alexy) – são desenvolvidas/seguidas diversas 

teorias/teses por vezes incompatíveis entre si. Na maior das vezes, os adeptos da 

ponderação não levam em conta a relevante circunstância de que é impossível fazer 

uma ponderação que resolva diretamente o caso. A ponderação – nos termos 
propalados por seu criador, Robert Alexy – não é uma operação em que se colocam 

os dois princípios em uma balança e se aponta para aquele que ‘pesa mais’, algo do 

tipo ‘entre dois princípios que colidem, o intérprete escolhe um’. Nesse sentido, é 

preciso fazer justiça à Alexy: sua tese sobre a ponderação não envolve essa ‘escolha 

direta’. Importante anotar que, no Brasil, os tribunais, no uso descriterioso da teoria 

alexyana, transformaram a regra da ponderação em um princípio. Com efeito, se na  

formatação proposta por Alexy, a ponderação conduz à formação de uma regra – 

que será aplicada ao caso por subsunção –, os tribunais brasileiros utilizam esse 

conceito como se fosse um enunciado performático, uma espécie de álibi teórico 

capaz de fundamentar os posicionamentos mais diversos (STRECK, 2014, p. 49-50). 

 

Como terceira recepção teórica equivocada e propulsora de decisionismo se tem 

experiência norte-americana, donde se extraiu a noção de governo de juízes e a afirmativa de 

que ativismo judicial é bom para a democracia quando direcionado a concretizar direitos. 

Com isso, as posturas ativistas passaram a ser entendidas sob dúplo viés: como aumento da 

interferência do Judiciário (no sentido de acréscimo em suas atribuições), o que se confunde 

com a judicialização da política; como sinônimo de atividade jurisdicional progressista, ao 

passo que o perfil contido dos juízes e tribunais foi associado a um conservadorismo 

(TASSINARI, 2012, p. 98). 

Todavia, como Tassinari demonstra, estas assimilações desconsideraram 

completamente a contribuição norte-americana, que caracterizam o ativismo como 

interferência política direta. Mas o que há em comum entre a jurisprudência dos valores, a 

ponderação alexyana e a experiência americana de governo dos juízes: 

 

Todos eles têm como resultado o protagonismo judicial81: através dos valores, juízes 

e tribunais desvinculam-se da legalidade; pela ponderação, abre-se espaço à vontade 

do intérprete na escolha dos princípios que serão colocados em colisão; e, por fim, 

com o ativismo norte-americano, o Judiciário assume uma atuação de total 

interferência política. De um modo ou de outro, tudo repercute em uma acentuada 

concessão de poderes aos magistrados, que culmina no ativismo judicial, 
compromentendo a democracia. (TASSINARI, 2012, p. 99) 

 

                                                             
81 Ver, para tanto: STRECK, Lenio Luiz. O problema do “livre convencimento” e do protagonismo judicial nos 

códigos brasileiros: a vitória do positivismo jurídico. In: BARROS, Flaviane de Magalhães; MORAIS, Jose Luis 

Bolzan de (Org.). Reforma do processo civil: perspectivas constitucionais. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 61-

63; MOTTA, Francisco José Borges. Levando o direito a sério: uma crítica hermenêutica ao protagonismo 

judicial. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
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A noção de o protagonismo judicial (2012, p. 41) foi bem cunhada por Motta. Com 

Sito (2012, p. 38) pode ser lido como “protagonismo processual do juiz”, ou seja, por 

trabalhar com questões vivas do direito processual, Francisco Motta está preocupado em 

demonstrar que o juiz não pode ser um “solista” no processo. Não pode, a partir de seu ponto 

de vista moral, conduzir o processo com base no que entende justo, em termos de 

procedimento, e sempre que entender de forma contrária, alterar tais pontos de vista: 

 

O juiz tem um dever: “O trabalho do juiz é um ‘trabalho de equipe’ com os demais 

juízes do presente e com aqueles do passado. Mais do que isso, é um trabalho 

construído em conjunto com (e através d)os argumentos trazidos pelos participantes 

do processo particularmente considerado; não haverá jurisdição democrática sem 

que isso seja assegurado. Para tanto, não operará com regras prévias acabadas e nem 

com qualquer delas isoladamente: deverá ter uma visão do Direito (e, 
decorrentemente, da Constituição), como um todo coerente e íntegro. Nesta tarefa, a 

doutrina (e os precedentes, se forem adequadamente compreendidos, e vistos como 

corretos) o socorrerá.” (SITO, 2012, p. 38 apud MOTTA, 2012, p. 41) 

 

Conseguir romper com estas influências teóricas que dão ênfase ao protagonismo 

judicial82 é um grande desafio. Todas elas dão azo a defesa segundo a qual a interpretação por 

órgãos jurídicos são atos de vontade - e não atos de conhecimento do direito positivo - que 

ocorrem criando direitos. Obviamente, tal entendimento amplia exponencialmente os poderes 

jurisdicionais. O direito passa a ser unicamente aquilo que é produzido pelos juizes, e a 

configuração de um Judiciário não decisionista demanda a superação de um imaginário no 

qual os juízes possuam amplos poderes de escolha (TASSINARI, 2012, p. 110). 

Inserido na discussão acerca do decisionismo judicial dentro da perspectiva streckiana, 

se situa, como Tassinari, Santos Júnior (2013). Em sua dissertação, o autor, que é magistrado, 

investiga duas posturas que deformam a interpretação do direito no Brasil e propõe a solução 

para resolver esse problema. Identifica, em ambas, o decisionismo fundado na vontade de 

poder, rompendo-se a normatividade (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 10). 

Em linhas gerais, um panorama do diagóstico daquele professor. De um lado tem-se a 

cúpula – que o autor toma como sinônimo de Tribunais Superiores – e a ideia do Judiciário 

como corporação, que a pretexto de maior eficiência, importa institutos que, pretensamente, 

seriam da common law, mas que estão fora do contexto de sua criação e são aplicados de 

                                                             
82 Conforme Sito (2012, p. 53) “pela quebra do protagonismo judicial, como hoje posto, outros autores levantam 

a bandeira hermenêutica. Entre eles, Adalberto Narciso Hommerding (HOMMERDING, Adalberto Narciso. 

Fundamentos para uma compreensão hermenêutica do Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007), André Cordeiro Leal (LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: 

Mandamentos, Faculdade de Ciências Humanas, FUMEC, 2008), Dierle José Coelho Nunes (NUNES, Dierle 

José Coelho. Processo jurisdicional democrático: Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá, 

2008)”. 
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maneira deturpada, ou por não guardarem as especificidades do caso concreto ou por se 

descolarem na normatividade, constituem exercício escamoteado da vontade de poder. 

Súmulas, vinculantes ou não, e pretensos precedentes geram violência contra a independência 

funcional do magistrado de instâncias inferiores e contra as partes, pois a atribuição de 

sentidos não advém do caso concreto (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 10). 

Doutro lado, em suas bases (que o autor entende como primeira instância), o 

pesquisador aponta para a predominância da aceitação acrítica e obediente desse common law 

à brasileira, expresso em súmulas e em enunciados assertóricos abstratizados. Assim, nas 

bases, o fenômeno do decisionismo subsiste como prática suplementar, numa aprendizagem 

por observação das cúpulas – a modelagem, criando-se ou se aderindo a princípios ad-hoc e a 

conceitos assertóricos (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 10): 

 

Tanto verticalmente (hierarquização – solipsismo da cúpula para as bases) quanto 

horizontalmente (solipsismo pelas bases), rompe-se a autonomia do direito, seja pela 

política, seja pela economia. “Liberdade do intérprete” como pretexto para a 

libertinagem normativa. “Eficiência econômica” como deficiência normativa. 

Outrora, o discurso patrimonialista em prol dos estamentos. Hoje, o discurso 

econômico neoliberal. [...] Substitui-se a normatividade pelo utilitarismo 

mercadológico. Os pré-juízos inautênticos que sustentam essa dupla deformação 

hermenêutica nascem de um condicionamento operante (estímulo-reforço) dos 

profissionais do direito, desde os bancos de faculdade até a atividade profissional e, 
atingindo, em especial, seu principal destinatário: o magistrado. Esse discurso de 

poder produz realidades – tetos epistemológicos que encobrem o fato de que: a) só 

há interpretação no caso concreto porque não existem conceitos desprovidos de 

faticidade; b) não cabe argumento de autoridade para além da normatividade; c) a 

importação de teorias estrangeiras precisa sofrer um processo de compatibilização 

com nossa realidade jurídica, social, política e econômica. (SANTOS JÚNIOR, 

2013, p. 10) 

 

O pesquisador (2013, p. 11) pontua que sentidos normativos não advêm da vontade do 

sujeito autônomo da modernidade83, mas de uma intersubjetividade, de uma verdade que 

advém da fusão de horizontes dentro de uma tradição, bem como da importância da 

integridade e coerência do direito. A resposta constitucionalmente correta não pode depender 

da consciência do juiz, do livre convencimento, da busca da “verdade real”. “Decidir não é 

escolher”.  

                                                             
83 Com Pereira (2013, p. 79) entende-se que “diante da constatação de que “a modernidade não possui a mesma 

face em todas as partes do mundo”, é relevante saber que “a sua face mais desbotada” – a que corresponde aos 

países que se desenvolveram nos rastros da expansão do movimento capitalista, na qual o Brasil está incluído – 

antes se relaciona “com a ‘ausência’ do que com a ‘presença’ de uma organização social e de uma tradição moral 

ou religiosa” apta a resistir aos impactos modernizantes das práticas institucionais importadas como “modelos 

prontos” (MOREIRA, 2010, p. 26). De acordo com Moreira (2010, p. 26), os direitos não são dados, porém sim 

construídos no âmbito de uma comunidade política. Consequentemente, a garantia do acesso à justiça passa a ser 

o “direito a ter direitos”, pois - ante sua inexistência – não há a necessária igualdade que possibilite o acesso ao 

espaço público. E, segundo o autor, o “locus”, para a normatização de tais direitos, é a Constituição, que os 

protege e os afirma por meio do Estado”. 



59  

Segundo Santos Junior (2013, p. 54), o modelo hegemônico utilizado pelo judiciário 

brasileiro para pensar/enxergar o mundo84 funda-se na vontade de poder em Nietzsche. A 

vontade de poder é sempre uma vontade essencial. Sendo essencial e não algo pontual (não é 

uma vontade de poder de algo), ela é sempre uma busca constante. E assim, todo ser é um 

querer-ser-mais-poder. 

Segundo Grondin, Nietzche, considerado um teórico da crise da razão, ao despertar 

para o caráter interpretativo de nossa experiência no mundo, acabou desenvolvendo um “pan-

hermeneutismo” que, por sua vez, “[...] desemboca num certo pragmatismo, que prenuncia a 

renovação do pensamento pragmático”. Isso porque, para Nietzche, “a razão e suas 

corporificações linguísticas podem estar sujeitas a um perspectivismo histórico, cultural e 

mesmo individual”. Assim, a visão de mundo aparece como condicionada a interesses de 

poder (daí a noção do princípio epocal – a “vontade de poder”) (GRONDIN, 1999, p. 42-45.) 

No livro Assim Falava Zaratrusta (2003), Nietzsche desenvolve pela primeira vez seu 

conceito de vontade de poder. “Embora haja divergências sobre seu alcance, o sentido que 

atribuímos é o de que representa o desejo inesgotável do homem de dominar” (SANTOS 

JÚNIOR, 2013, p. 61). Eis algumas passagens sintomáticas: 

 

Quando vos elevais acima do louvor e da censura, e quando a vossa vontade, como 

vontade de um homem que ama e quer mandar em todas as coisas, então assistis à 

origem da vossa virtude. (Posição 1412); E onde há sacrifício e serviço e olhar de 

amor há também vontade de ser senhor. Por caminhos secretos desliza o mais fraco 

até à fortaleza, e até mesmo ao coração do mais poderoso, para roubar o poder. 

(Posição 2161); Só onde há vida há vontade; não vontade de vida, mas como eu 

predico, vontade de domínio. (Posição 2162); Que te importam os seus motejos. Tu 

és um que se esqueceu de obedecer; deves agora mandar. Não sabes do que todos 

necessitam? Do que ordena as grandes coisas. Realizar grandes coisas é difícil; mas, 

mais difícil ainda é ordenar grandes coisas. O mais indesculpável em ti é teres o 

poder e não quereres reinar (posições 2795-2799) (NIETZSCHE, Friedrich. Assim 
Falava Zaratustra. Tradução de Araújo Pereira. Ed. Digital Kindle: Centaur Editions, 

2013 apud SANTOS JÚNIOR, 2013, p.61) 

 

                                                             
84 Sobre essa cosmovisão, com Silva (2015, p.61) “Heiddeger identificará um pensar primitivo. Stein é preciso 

ao afirmar que é “entre filósofos que Heidegger identifica um pensar principial, no qual está preservada a 
clareira em que se realiza o jogo de luz e sombra onde os entes podem aparecer. [...] As diversas etapas que, 

então, são percorridas, e que Heidegger chama de momentos decisivos na história da metafísica, são marcadas 

por princípios epocais em que o ser é identificado com um ente determinado [...]. Assim se constitui uma história 

do encobrimento do ser pela ideia de Platão, pela substância em Aristóteles, pelo esse subsitens no pensamento 

medieval, pelo cogito cartesiano, pelo Ichdenke de Kant, pelo absoluto de Hegel, pela vontade de poder de 

Niteztche e, afinal, pelo império do dispositivo da era da técnica, em que o ser desaparece no pensamento que 

calcula. Tal sucessão de princípios epocais pode ser lida como a história do esquecimento do ser em favor de um 

ente, mas, no mesmo momento em que essa história é apresentada, ela já remete a uma outra história em que o 

ser acontece como velado e que teve uma primeira manifestação de um desvelamento do ser ente os pré-

socráticos. STEIN, Ernildo. Pensar é pensar a diferença. Ijuí: Unijui, 2002, p. 81”. 
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A vontade de poder, ou o poder de dizer uma vontade e a ideologia patrimonialista 

estamental colonizam a esfera pública. O uso do espaço público para fins privados é a 

prioridade. O Judiciário, também historicamente controlado pelo estamento tem em sua maior 

serventia dar uma carapaça de legalidade ao status quo, na manutenção das relações desiguais 

de poder na sociedade (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 59): 

  

Mais ainda, na medida em que o direito trata de relações de poder, tem-se, na 

verdade, em muitos casos, uma mixagem entre posturas ‘formalistas’ e ‘realistas’, 

isto é, por vezes, a ‘vontade da lei’ e a ‘essência da lei’ devem ser buscadas com 
todo o vigor; em outras (e, às vezes, ao mesmo tempo), há uma ferrenha procura 

pela solipsista ‘vontade do legislador’; finalmente, quando nenhuma das duas 

orientações é ‘suficiente’, põe-se no topo a ‘vontade do intérprete’, colocando-se em 

segundo plano (até mesmo) os limites semânticos do texto, fazendo soçobrar (até 

mesmo) a Constituição (como veremos mais adiante, é nesse ‘espaço epistêmico’ 

que tem lugar o panprincipiologismo). Vontade da lei, vontade do intérprete, 

discricionariedade e vontade de poder (no sentido filosófico da expressão): eis os 

ingredientes pragmatistas para o enfraquecimento da autonomia do direito. 

(STRECK, 2014, p. 464) 

 

E com isso, joga-se a decisão judicial no colo da vontade de poder da cúpula. Mas isso 

não quer dizer que apenas a cúpula atue arbitrariamente. As bases, reféns da cotidianidade, 

introjetam o discurso da própria ineficiência, obedecem ao autoritarismo da cúpula, mas 

também praticam o solipsismo sempre que possível, afinal, ele foi aprendido por 

modelagem85. E o decisionismo judicial está aí (SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 54-59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Com Santos Júnior, (2013) pensa-se que “modelagem é um tipo de condicionamento instrumental – processo 

por meio do qual a pessoa aprende qual a resposta a ser dada em determinada situação em razão de reforço 

positivo (ganho) ou negativo (perda). Na modelagem, inicialmente se dá o reforço a cada “comportamento que 

se parece remotamente com a resposta desejada e, depois, exige correspondência cada vez maior entre o 

comportamento do aprendiz e a resposta desejada antes de fornecer o reforço. Assim, a modelagem envolve uma 

série de aproximações sucessivas, nas quais o comportamento do aprendiz aproxima-se cada vez mais da 

semelhança com a resposta desejada pelo agente de reforço” (MICHENNER, H. Andrew; DELAMATER, John 

D.; MYERS, Daniel J. Psicologia social. Tradução de Elaine Fittipaldi; Suley Sonoe Murai Cuccio. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 77 apud SANTOS JÚNIOR, 2013, p.120). 
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4 DECISIONISMO JUDICIAL DO CASO LULA-TRIPLEX. A TIRANIA TOGADA E 

A MORTE DO DIREITO 

 

Minha inocência não simplifica o caso [...]. Tudo depende de 

muitas coisas sutis, nas quais o tribunal se perde. Mas ao final 
surge, de alguma parte onde não havia nada, uma grande culpa. 

(KAFKA, 2013, p. 174) 

 

Nesta segunda parta da dissertação, utilizaremos um caso real para análise da hipótese 

apresentada. O caso Lula-Triplex ficou famoso no Brasil e no estrangeiro não apenas por se 

tratar da prisão do ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, mas também por 

elencar uma série de características decisionistas bem delimitadas por boa parte da doutrina 

especializada. A análise será feita por uma criteriologia decisória que passa pela teoria 

integrativa dworkiana86. 

 

4.1 ARCABOUÇO INICIAL. DISCURSO PUNITIVISTA, AVANÇO DA EXCEÇÃO E 

POPULISMO PENAL COMO UMA TEMPESTADE PERFEITA 

 

O processo que se utiliza para concretização de nossa hipótese é, talvez, o exemplo 

brasileiro contemporâneo mais característico de decisionismo judicial em muitos anos. Vários 

elementos se combinaram em uma decisão solipsista87, arbitrária, suspeita e parcial, que 

sequer respeitou as regras mais elementares de lógica formal, de direito constitucional, de 

direito processual, de toda uma gama de normas de direito material. 

No entanto, a premissa colocada para toda comunidade jurídica, após a sentença de 1º 

grau foi, se bem entendida, a de que há legitimidade em um tratamento normativo 

diferenciado àqueles pretensos inimigos da sociedade88 (Feindstrafrech) (JAKOBS, 2003, p. 

                                                             
86 Para Dworkin: “os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis tentando 

encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a melhor 

interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade. Tentam fazer o melhor possível essa 

estrutura e esse repertório complexos”. (DWORKIN, 2007, p. 305). 
87 O solipsismo ocorre aberta ou veladamente, de várias formas, possuindo, em comum, o fato de relegar a 

decisão à consciência ou à convicção pessoal do julgador. Sobre o tema, importante publicação é LIMBERGER, 
Têmis. O solipsismo jurídico e o (des)controle das políticas públicas. In: CALLEGARI, André Luis; STRECK, 

Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: Anuário de Programa 

de Pós-Graduação em Direito da Unisinos: Mestrado e Doutorado. n. 7. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 263-278. 
88 Günter Jakobs, discípulo de Welzel, foi o criador do funcionalismo sistêmico em sua modalidade radical, o 

qual defende que o Direito Penal tem a função primeira de proteção da norma (e só secundariamente tutelaria os 

bens jurídicos fundamentais).  Em 2003, o penalista abandonou sua postura descritiva do denominado Direito 

Penal do inimigo, divulgada primeiramente em 1985, na Revista de Ciência Penal - ZStW, n. 97, 1985, p. 753 e 

ss.), passando a  sustentar (inequivocamente a partir de 2003) a tese afirmativa, legitimadora e justificadora (p. 

47) dessa linha de pensamento do Direito Penal do Inimigo. 
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47). Tomado a sério o Direito como integridade por nossa comunidade jurídica, a preferência 

subjetiva89 do juiz por tal teoria, que jamais fora recepcionada pela Constituição Federal não 

seria tolerada. 

Com Luiz (2012, p. 117) entende-se que a teoria do direito, como integridade, tem o 

escopo de mitigar as oportunidades de discricionaridade no campo jurídico, como forma de 

constranger o subjetivismo, não admitindo que a interpretação seja orientada pela convicção 

pessoal do intérprete.  

Motta também (2012, p. 86) pontua que o Direito, como integridade em Dworkin, é 

um dos responsáveis por colocar o protagonismo judicial em seu devido lugar. Para aquele 

professor, não é a metáfora do juiz como “Hércules”, menos a tese da “única resposta 

correta”, e ainda a recente “leitura moral” da Constituição que representam a ideia central da 

teoria substantiva de Ronald Dworkin, mas “antes é a ideia de integridade do Direito o ponto 

que enlaça e confere maior densidade a essas noções todas”. 

Ferindo de morte qualquer noção de integridade do direito, a história deste grande caso 

de decisionismo começa em 26 de agosto de 2016, quando o ex-presidente Lula foi indiciado 

no relatório final do IPL nº 1048/2016 oriundo das investigações da Operação Lava Jato. A 

Força-tarefa do MPF ofereceu denúncia em relação ao ex-presidente, em 14 de setembro de 

2016, atribuindo-lhe a prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

O ex-presidente fora acusado de liderar um suposto macro contexto criminoso na 

Petrobras, através da nomeação de diretores da empresa (entre 2003 e 2004) e da manutenção 

de tais postos na Administração Pública (até 2012). Assim, teria beneficiado a Construtora 

OAS. 

Em retribuição, Lula teria recebido vantagens indevidas de R$ 2.424.990,83 (dois 

milhões quatrocentos e vinte quatro mil novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) 

em 2009, que teriam sido, em parte, ocultadas na forma de um apartamento triplex, reformado 

e mobiliado, na cidade do Guarujá/SP. Segundo o MPF, tal imóvel teria sido atribuído ao ex-

presidente e mantido à disposição dele até o ano de 2014.  

                                                             
89 Um dos elementos chaves do decisionismo é a aposta na subjetividade do intérprete. Para Luiz (2012, p. 39) o 

subjetivismo apresenta várias vertentes e tem como ponto comum a crença que o texto legal possui um vasto 

número de possíveis significados, sendo que a interpretação consiste em escolher um desses processos, no qual o 

juiz, expressando seus valores pessoais (extralegais), efetivará a escolha. Nesta concepção, os juízes, e não as 

regras,possuem a função criativa do significado (norma) Cf.: STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido 

conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 110. De acordo com Streck, 

“combater a discricionariedade, o ativismo, o positivismo fático, etc. – que, como se sabe, são algumas das 

várias faces do subjetivismo – quer dizer compromisso com a Constituição e com a legislação democraticamente 

construída, no interior da qual há uma discussão, no plano da esfera pública, das questões ético-morais da 

sociedade”. 
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O ex-presidente foi sentenciado, em 12 de julho de 2017, a uma pena de nove anos e 

seis meses de reclusão, tendo sua apelação criminal julgada em 24 de janeiro do ano seguinte, 

pela 8ª Turma do TRF-4, onde teve seu quantum da pena majorada para 12 anos e um mês de 

reclusão. O ex-presidente interpôs Recurso Especial contra os Acórdãos proferidos pelo 

Tribunal local e, mesmo com sua condenação ainda estando sub judice, foi determinada sua 

prisão antecipada em 07 de abril de 2018. Somente após revisão do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre execução antecipada da pena, em 08 de novembro de 2019, o ex-

presidente foi colocado em liberdade, em 09 de novembro de 2019. 

O que convém notar é que a defesa do ex-presidente, desde 10 de outubro de 2016 

arguiu suspeição de procuradores da força tarefa, alegando ofensa aos postulados da 

legalidade90, impessoalidade, moralidade em razão da convocação da Coletiva do Power 

Point, transmitida em rede nacional, que vulneraria a presunção de inocência do ex-

presidente, caracterizando-o como culpado desde o início da ação penal, com a utilização do 

direito penal do inimigo e declarações moralizadoras desde a fase mais tenra da ação penal. 

A suspeição, não só dos membros da força tarefa, mas como do juiz da causa, tornou-

se evidente e notória em 09 de junho de 2019, quando o portal The Intercept Brasil divulgou 

diálogos travados no aplicativo Telegram, entre procuradores da República e o então juiz 

federal Sérgio Moro. 

Os diálogos públicos revelaram que foi o juiz quem comandou o início da persecução 

penal, a partir de informação que teria recebido de uma fonte; a existência de combinação 

prévia entre juiz e procuradores da República acerca de atos de persecução penal; a 

ascendência que o então juiz mantinha em relação às medidas de atribuição exclusiva do 

MPF; e a seletividade e motivação política91 para a prática dos atos de persecução penal.  

De encontro com Prado (2017, p. 12) pensa-se que, por conta “da publicidade da 

motivação, não há mais espaço para deixar de aplicar a lei para condenar”. E a interpretação 

normativa solipsista, a supressão de dados para análise fática, dentre outras diversas 

arbitrariedades que se demonstrará ao longo desta seção, fazem, deste caso concreto, 

                                                             
90 O ex-ministro Grau Grau (2005, p. 209) ao analisar a problemática da legalidade pontua: “a abertura dos 

textos de direito, embora suficiente para permitir que permaneça o direito a serviço da realidade não é absoluta. 

Qualquer intérprete estará, sempre, permanentemente por eles atado, retido. Do rompimento dessa retenção 

resultará a subversão do texto. Além disso, outra razão me impele a repudiar o entendimento de que o juiz atua 

no campo de uma certa discricionariedade. Essa razão repousa sobre a circunstância de ao intérprete autêntico 

não estar atribuída a formulação de juízos de oportunidade – porém, exclusivamente, de juízos de legalidade. 

Ainda que não seja o juiz, meramente, a boca que pronuncia as palavras da lei, sua função – dever-poder – está 

contida nos limites da legalidade (e da constitucionalidade).” 
91 Cf.: TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão 

política. Revista Direito GV, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 37-58, jan./jun. 2012. 
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observatório privilegiado de práticas decisionistas, de descumprimento em larga escala da lei 

material. 

Como já escrito, delimitou-se o macro contexto social brasileiro nas seções anteriores. 

Todavia, não há que se deixar de falar, principalmente antes da análise de um caso criminal,  

do denominado por Batista (2011, p. 101) de “populismo criminológico, que mais do que 

nunca, está presente em nosso contexto”. Ainda segundo Batista “perdemos a mordida crítica 

que tínhamos contra o autoritarismo na saída da ditadura e hoje aplaudimos a tortura e o 

extermínio dos inimigos de plantão. O importante é traduzir toda a conflitividade social em 

punição.” (BATISTA, 2011, p. 101). 

Em um país em que boa parte de sua população defende práticas atentatórias aos 

direitos humanos, onde há manifestações a favor do inconstitucional pacote anticrime do 

então Ministro da Justiça Sergio Moro, onde um Governador de Estado sobe em um 

helicóptero e atira para baixo, onde um Presidente da República se elege com uma plataforma 

de segurança pública, que se bem entendida, significa “bandido bom é bandido morto”, 

percebe-se o crescimento de um discurso de recrudescimento de penas para combate dos 

inimigos. 

Sampaio Júnior (2017, p. 31) identifica que o resultado da equação da soma de medo, 

desejo de segurança, propagação de discursos de ódio, identificação de inimigos e a 

aclamação de heróis, traduz-se em “violações a direitos e garantias fundamentais e os mais 

variados tipos de abuso de poder”. 

Este é o caso da ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR. O magistrado 

sentenciante tem justificada sua conduta arbitrária (pelo menos para ele mesmo, para parte da 

população e parte do judiciário) por estar a combater um inimigo entendido como 

personificação de um mal maior, a corrupção92.  

Proner e Ricobom (2017, p. 77), destacando o ex-juiz da COIDH, Sérgio García 

Ramírez, pontuam outro grande problema da justiça criminal de nossa época: nos processos 

que envolvem criminalidade e os direitos humanos, surge “um falso dilema entre devido 

processo (due process93) e contenção do crime (crime control)”. A eficácia do sistema penal, 

                                                             
92 A corrupção é um comportamento desonesto que viola o lugar da confiança no serviço público e envolve o uso 

da posição pública para ganhos privados. ROSE-ACKERMAN, Susan. Trust, honesty and corruption. Reflection 

on the state-building process. Yale Law School Legal Scholarship. Repository. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/lepp_papers. Acesso em: 15 nov. 2019 
93 Para Sito (2012, p. 61) “do ponto de vista processual, especialmente de um substantivo due process of law, 

todo cidadão tem direito a uma participação material no fazer jurídico jurisdicionalizado Para Garapon (2008a, p. 

56), “o direito ao processo e os direitos de defesa, reunidos sob a bandeira do due process of law, são absolutos e 

inalienáveis”, de modo que os indivíduos não podem negociá-los dispondo livremente dos mesmos, ainda que 

isto se transforme em benefícios para o titular do direito. “A presunção de inocência e os direitos de defesa, que 



65  

entendido como um sistema de controle da criminalidade, não depende do aniquilamento das 

garantias processuais individuais. Garantir para poder punir e punir garantindo é o marco 

civilizatório no qual nos encontramos. 

O falso dilema parece fazer parte da cosmovisão do agente da condenação. Proner e 

Ricobom sinalizam que: 

 

Na sentença, fica evidente que a falsa polarização entre o direito do indivíduo e os 

direitos da sociedade – corrupção como mal sistêmico que afeta a todos – faz nascer 

a torpe justificativa para o uso excepcional do direito, algumas vezes suscitando a 
suspensão ou simples descumprimento da lei e, outras vezes, cruzando legislação 

ampla, medidas pouco usuais para os fins pretendidos, ou, nas palavras do 

magistrado, ‘justificando medidas de investigação sempre fundadas em lei, mas 

amplas’ (item 81 da sentença). (PRONER; RICOBOM, 2017, p. 77) 

 

A lógica tão explícita nos programas televisivos e por pessoas de nosso cotidiano é 

simples: “estaria permitido violar direitos e garantias individuais daqueles que – 

potencialmente – violam direitos humanos (já que são, provavelmente, corruptos)” 

(PRONER; RICOBOM, 2017, p. 77). 

Somam-se a estes elementos problemáticos o que Amaral e Martins (2017, p. 60) irão 

chamar de “reatualizado racismo de classe”, que nada dista da “rotina naturalizada de 

violências seletivas”, no pano de fundo da “dinâmica das megaoperações policialescas e seus 

megaprocessos nada menos arbitrários”, sob o slogan do “combate à corrupção”. São todas 

essas faces do populismo penal94, que no caso é um dos elementos decisionistas: os agentes 

jurídicos se acovardam na aplicação normativa em nome do resultado almejado. 

                                                                                                                                                                                              
constituem o eixo de todo processo penal, não têm preço e não podem ser trocados por uma promessa de maior 

utilidade ou bem-estar coletivo”. 
94 Segundo Heringer Júnior (2012, p. 153): “A facilidade e a velocidade com que a edição de leis penais 

responde às demandas sociais por prevenção geraram, contudo, uma certa adição das agências políticas a tal 

mecanismo. Não há problema comunitário que, ao final, não apresente, como solução, a tipificação de alguma 

infração penal. Trata-se de um mecanismo mágico de diferimento e transferência de crise, cuja responsabilidade 

última recai  sobre o sistema de justiça penal, sobrecarregando-o. Tal fenômeno vem sendo denominado 

populismo penal, caracterizando-se pela excessiva preocupação com a atratividade eleitoreira da opção político-

criminal, pela intencional ou negligente desconsideração das evidências dos efeitos das ações escolhidas e pela 

tendência a assumir conclusões simplistas acerca da natureza da opinião pública, com base em métodos 

inapropriados. Para tanto, os meios de comunicação de massa desempenham importante papel, pois não se 
limitam a veicular notícias sobre crimes, sugerindo, além disso, sem preparo teórico-empírico suficiente, como 

entender e responder a tal problema. Com um toque de ironia, fala-se até em serial journalists, para indicar 

aqueles profissionais que se ocupam sempre das mesmas notícias, criando ondas artificiais de criminalidade”. 

Sobre o tema, Cf.: BLACK, Donald. Sociological Justice. New York: Oxford University Press, 1989, p. 77-79. 

SALAS, Denis. La volonté de punir: Essai sur le populisme penal. França:  Hachette Littératures, 2005, p. 53-62; 

ROBERTS, Julian V. et al. Penal Populism and Public Opinion: Lessons from five countries. New York: Oxford 

University Press, 2003, p. 8;  NATALINO, Marco Antonio Carvalho. O Discurso do Telejornalismo de 

Referência: Criminalidade violenta e controle punitivo. São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 56-58; ROBERTS, 

Julian V. et al. Op. cit., p. 76; BARATA, Francesc. Los mass media y el pensamiento criminológico. In: Sistema 

penal y problemas sociales. Coord. Roberto Bergalli. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 506. 
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O processo contra o ex-presidente está inserido, também, no contexto do avanço da 

exceção95 (NEUENSCHWANDER; GIRALDES, 2017, p. 253). Quando se aplica um 

determinado entendimento devido a um caso excepcional e, após a superação deste momento 

único, volta-se a regular aplicação do ordenamento jurídico.  

A Operação Lava Jato justifica seus procedimentos de exceção96 de forma explícita, 

através da ajuda da grande mídia que há muito havia eleito o ex-presidente como figura do 

inimigo, personificação da corrupção no Brasil. A este indivíduo está, mais do que nunca, 

autorizado a não se reconhecer os sentidos autênticos da lei, as conquistas civilizatórias. 

Diferentemente, deve ser combatido.  

Aqui se quer chegar que a Operação Lava Jato, e sua sentença mais icônica, têm como 

característica o tratamento excepcional que foge do ordenamento jurídico, com práticas tão 

arbitrárias que sua falta de critérios a deixaria distante até mesmo do Direito Inquisitorial. 

Neste sentido: 

 

A sentença de Lula, na qual é exarada uma condenação de nove anos e seis meses, 

foi fundamentada em grande medida – para não dizer totalmente – em uma única 

fonte de prova: a segunda delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS [..] Esse 
único dado da sentença do Lula por si só demonstra que a Operação Lava Jato, se 

contraposta ao Direito Inquisitorial Ibérico, é em certa medida menos criteriosa ao 

aplicar a legislação e seus procedimentos, faltando um embasamento de provas 

mínimas para condenar um ex-Presidente da República, tendo em vista que não há 

qualquer registro que comprove que o triplex seja propriedade de Lula. Em suma, a 

falta de critérios deixa essa sentença distante até mesmo do Direito Inquisitorial. 

(CORBY; MIRANDA, 2017, p. 174) 

 

As doutrinadoras também apresentam semelhanças do Direito Inquisitorial97 Ibérico 

com as práticas adotadas no caso penal selecionado. O tamanho da sentença é apontado como 

semelhança, bem como a espetacularização pública: 

 

                                                             
95 O estado de exceção é a “abertura de um espaço em que aplicação e norma mostram sua separação e em que 

uma pura força de lei realiza (isto é, aplica desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa. Desse modo, a 

união impossível entre norma e realidade e a consequente constituição do âmbito da norma, é operada sob a 

forma da exceção, isto é, pelo pressuposto de sua relação. Isso significa que, para aplicar uma norma, é 
necessário, em última análise, suspender sua aplicação, produzir uma exceção. Em todos os casos, o estado de 

exceção marca um patamar onde lógica e práxis se indeterminam e onde uma pura violência sem ‘logos’ 

pretende realizar um enunciado sem nenhuma referência real”. AGAMBEN. Giorgio. Estado de exceção. 

Tradução de Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004. p. 63. 
96 Caso do paradoxo apontado por Giorgio Agambem em seu Estado de Exceção: sob o pretexto de fazer cumprir 

uma lei, suspende-se o cumprimento do Direito Cf.: AGAMBEM, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: 

Boitempo, 2003, p. 65 e ss. 
97 Primeiro decidir e depois fundamentar é muito comum no sistema inquisitorial, onde a produção da prova 

serve apenas para confirmar a hipótese inicial (confirmation bias), em uma espécie de processo de purificação da 

decisão pela utilização de (qualquer) justificação. 
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O magistrado Sérgio Moro utiliza desse mesmo recurso, além do fato da sentença 

ser enorme, repetitiva, sem objetividade e nada contundente. O Tribunal do Santo 

Ofício também utilizava deste expediente. Já existia dúvida acerca das condenações, 

logo eram necessárias páginas e páginas para convencer de uma culpa previamente 

imposta. Além disso, a própria espetacularização empenhada pela mídia acerca da 

Operação Lava Jato assume uma das consequências mais significativas impostas 

pela Inquisição aos colonos: a exposição dos pecadores em praça pública. (CORBY; 

MIRANDA, 2017, p. 174) 

 

Por tudo isso, as coordenadas nas quais o Direito e Processo Penal brasileiro está 

inserido, mesmo que claras as arbitrariedades hermenêuticas do agente da condenação, como 

se demonstrará, devem ser repensadas em todo seu contexto. A modificação do desenho 

político criminal98 do Brasil na atualidade passa pelo enfrentamento de diversos gaps e 

problemas estruturais. 

Com Morais da Rosa (2014) entende-se que tais problemas passam por uma baixa 

constitucionalidade e ausência de uma cultura democrática no Direito; pela resistência ao 

modelo eminentemente acusatório (devido processo legal substantivo) somado à manutenção 

de uma mentalidade inquisitória99; pela herança equivocada de uma “Teoria Geral do 

Processo”, visto que os fundamentos do Processo Penal Democrático assumem viés individual 

e não coletivo; pela difusão de um modelo coletivo de Segurança Pública que fomenta uma 

Cultura do Medo; pelo expansionismo do Direito Penal e recrudescimento dos meios de 

controle social; pela prevalência de teorias totalitárias, como Direito Penal do Inimigo, 

atreladas ao discurso da Lei e da Ordem. 

Estes problemas estruturais refletem, basicamente, uma lógica mercadológica 

problemática onde se criam o discurso do medo100 com a respectiva eleição de ‘bodes 

expiatórios descritos por Girard; com a promoção do consenso sobre a punição imediata e 

dura; onde os aparentemente cumpridores da lei são iludidos com a punição, lavando suas 

                                                             
98 Sobre desenho de política criminal em sociedades contemporâneas, entendida como política criminal conjunto 

sistemático dos princípios fundados na investigação científica das causas do crime e dos efeitos da pena, segundo 

os quais o Estado deve levar a cabo a luta contra o crime por meio da pena e das instituições com ela vinculadas, 

Cf.: RIVERA BEIRAS, Iñaki. Mitologias y discursos sobre el castigo: Historia del presente y posibles 

escenarios. Coord. Iñaki Rivera Beiras. Barcelona: OSPDH/Anthropos, 2004; RIVERA BEIRAS, Iñaki. Política 

Criminal y Sistema Penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas. Barcelona: OSPDH/Anthropos, 2005; 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. La expansión del Derecho penal: Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. Madrid: Civitas, 1999; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Política Criminal. Madrid: 

COLEX, 2001; CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Sistema penal e política 

criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010;  
99 Neste sentido, Cf.: BEM, Leonardo de. O processo penal brasileiro e sua matriz inquisitória. [S.l.], 2012. 

Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/leonardodebem/2012/03/27/o-processo-penal- brasileiro-e-

sua-matriz-inquisitoria/. Acesso em: 18 nov. 2019 
100 O movimento de expansão do direito penal, apoiado no discurso do medo e da insegurança, tem um efeito 

tissunâmico sobre a ideia de legalidade, criando um ambiente belicoso, dentro do qual o discurso racionalista, 

pacificador, defensor de garantias e de direitos humanos é tido como obstáculo à possibilidade de imposição da 

ordem e da segurança, pela aplicação da pena criminal. 
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culpas (MORAIS DA ROSA, 2016). Assim, em uma aproximação teórica inicial, aponta-se, 

de início, diversas variáveis que modularam a condução e a condenação do ex-presidente no 

processo 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que fatalmente cobrarão uma fatura probatória 

bastante acentuada pelas ilegalidades praticadas. 

O agir estratégico101 e contínua leitura de contexto, com realinhamento de ações, pelo 

magistrado sentenciante e acusação oficial, que se portaram como ilegalmente, com 

alinhamentos entre juiz e acusação e táticas de enfrentamento e oposições à defesa é um dos 

elementos principais da construção decisionista da sentença. Não obstante, as ações na 

imprensa e o caldo midiático criado utilizado para mitigação da presunção de inocência do ex-

presidente e estabelecimento de sua culpabilidade a priori, através da gestão das macro 

pressões da mídia e da sociedade é uma das grandes variáveis que legitimaram aos olhos de 

parte da sociedade a condenação. 

No plano estritamente processual, a manipulação arbitrária de um arsenal de 

significantes com frágeis deslocamentos argumentativos para se atingir o objetivo inicial do 

processo e sua utilização como guerra, com noções precisas de timing e ações cuidadosamente 

orientadas para o escopo de condenar, com antecipações de sentido e de comportamento 

potencializaram, ainda mais, a noção do processo com instrumento decisionista, que foi 

acompanhado de utilização não de pretensão acusatória, mas de pretensão delatória utilitária, 

baseada em prisões processuais longas, com a criação da nova figura do delator informal. 

Portanto, com fundamento em várias variáveis ideológicas, sociológicas levantadas, 

principalmente no discurso punitivista presente no Brasil, a decisão não fora autenticamente 

fundamentada, fora decisionista e arbitrária em cada um de seus pormenores. Luis Carlos 

Moro (2017), aponta, sobre o magistrado sentenciante, aonde se quer chegar neste momento 

introdutório: 

 

(...) juiz que se coloca como intérprete não da lei, mas dos supostos (por ele) valores 

da sociedade – ou da parcela da sociedade da qual o magistrado é representativo. E 

                                                             
101 Toma-se aqui agir estratégico no sentido de ação orientada a fins de Weber explicitada por Costa citando 

Weber (2015): “A ação racional é da espécie orientada a fins quando envolve a devida consideração de fins, 
meios e efeitos secundários; tal ação também deve considerar atentamente as escolhas alternadas, bem como as 

relações dos fins com os outros usos possíveis do meio e, finalmente, a importância relativa a diferentes fins 

possíveis. Assim, a classificação da ação em termos afetivos ou tradicionais é incompatível com este tipo. A 

decisão entre fins e resultados competitivos e conflitantes pode, por sua vez, ser determinada por uma 

consideração de valores absolutos: neste caso tal conduta é orientada a fins apenas no que diz respeito à escolha 

dos meios. Ou a pessoa envolvida em tal conduta pode, ao invés de dividir entre fins conflitantes ou 

competitivos em termos de orientação relativa a valores, apenas tomá-las como necessidades subjetivas dadas e 

ordená-las numa escala de prioridades. Pode, então, orientar a sua ação de acordo com esta escala de tal maneira 

que esteja conforme, até onde seja possível, à ordem de prioridades prescrita pelo princípio da “utilidade 

marginal”. (WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia, 1987, p. 43 apud COSTA, 2015b, p. 120). 
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espargindo efeitos para personagens que sequer deveriam constar da sentença, 

advogados, partícipes de outros feitos, estendendo-se conteúdos objetivos e 

subjetivos da lide, faz da sentença um momento de catarse do seu leque de 

expectativas morais. (MORO, 2017, p. 610) 

 

Revisitando Dworkin, marco teórico da dissertação, e sua noção de direito como 

integridade, observam-se as características necessárias e requisitos básicos que devem estar 

contidos em toda manifestação decisória judicial. A soma desses requisitos engendra o que 

pode ser denominado “história institucional do direito” e encontram nos princípios o norte 

que define a estrada a percorrer. 

Por isso, quando Dworkin (2005b, p. 82)102 diz que o juiz deve decidir por argumentos 

de princípio e não de política – e uma das críticas a esse processo é de ter motivações 

políticas, visto que o magistrado sentenciante foi depois nomeado ministro da justiça no 

governo de espectro ideológico diametralmente oposto ao do ex-presidente - o jusfilósofo 

quer apontar para os limites que devem haver na aplicação judicial. Para o Direito não 

importa a moralidade do juiz, sua intimidade, opções políticas e subjetividade. Deve decidir 

pelos princípios normatizados no ordenamento jurídico. 

E, nessa direção, guiado por princípios e na busca da observância da história 

institucional do Direito103, o escopo de um magistrado responsável com o cargo que ocupa é 

situar o seu caso concreto dentro da cadeia da integridade do Direito. Em consequência, a 

decisão jurídica não é processo de escolha subjetiva, arbitrária e solipsista do julgador, como 

no caso que irá se analisar, mas, um processo no qual o julgador interpreta o direito de acordo 

com princípios normatizados pela comunidade política. 

Este é o ponto: conduzir um processo e prolatar uma sentença que mais parece 

aplicação de doutrinas schmittianas, que desrespeita até mesmo o princípio da legalidade, com 

condutas juridicamente questionáveis e interpretações que fogem, em muito, do sentido do 

texto, é sequer considerar a noção de integridade do Direito e portar-se não como magistrado, 

mas como agente da condenação. Dworkin (2010, p. 292) identifica o Direito como conceito 

interpretativo, afirma que “uma interpretação tem por finalidade mostrar o que é interpretado 

                                                             
102 Não se pensa aqui, e nem Dworkin argumentou, no sentido de que se conseguirá encontrar uma fórmula para 
garantir que todos os juízes cheguem à mesma resposta. No original, o jusfilósfo escreveu: “Of course, we 

cannot find a formula which will guarantee that judges will all reach the same answer in complex or novel or 

crucial constitutional cases”. DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American 

constitution. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 82. 
103 Neste contexto infere-se a tese dworkiana da resposta correta, haja vista que “a questão não é a existência de 

uma única solução jurídica, mas que, mesmo havendo, mais de uma possibilidade jurídica defensável, o direito 

sempre teria (uma) resposta. Dito de outro modo: o direito enquanto um sistema de regras e princípios não 

abriria a possibilidade para um juízo discricionário, já que teria sempre uma história institucional a ser 

reconstruída e que indicaria a melhor decisão a ser tomada”. STRECK, Lenio Luiz. Lições de crítica 

hermenêutica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 59. 
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em sua melhor luz possível”, destacando que, quando se interpreta o direito deve-se levar em 

conta não somente as decisões tomadas por autoridades anteriores, o modo como foram 

tomadas tais decisões.  

O foco da seção será na postura normativa decisionista de um novo direito material e 

processual engendrado pela Lava Jato, com a consequente incompatibilidade entre provas e 

acusação. 

 

4.2 O DIREITO PENAL DO ABSURDO: DO CRIME DE CORRUPÇÃO GENÉRICO À 

LAVAGEM DE DINHEIRO SEM DINHEIRO 

  

O agir estratégico do julgador (antítese do decidir por princípios dworkianos), que 

como visto passa pela infringência de diversas normas de competência processual e 

constitucional, também passa pela suspeição e parcialidade de atos no feito, por lacunas 

insanáveis e falhas lógico-argumentativas triviais, além de ignorar os princípios mais 

elementares de dogmática penal, é apenas mais um aspecto da teia decisionista presente na 

ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR. 

Esse agir estratégico do julgador é o meio pelo qual o decisionismo104 se faz presente 

no desrespeito às normas de direito processual e material que se analisa pela seção. Lima 

(2015, p. 120) entende que os desvios judiciais ocorrem nos momentos em que os juízes 

impõem suas vontades contra a própria Constituição, permitindo mais uma vez que a política 

se sobreponha ao Direito. 

Importante delimitar a diferenciação de decisão política e de decisão por princípios 

para Dworkin. O jusfilósofo americano leciona que: 

 

Os argumentos de política justificam uma decisão política, mostrando que a decisão 

fomenta ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como um todo. O 

argumento em favor de um subsídio para a indústria aeronáutica, que apregoa que tal 

subvenção irá proteger a defesa nacional, é um argumento de política. Os 

argumentos de princípio justificam uma decisão política, mostrando que a decisão 

respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo. O argumento em 

favor das leis contra discriminação, aquele segundo o qual uma minoria tem direito à 

                                                             
104 Teixeira (2012, p. 37-58) caracteriza como as modalidades de ativismo judicial nocivo ao equilíbrio da ordem 

constitucional e da estabilidade interinstitucional as seguintes: 1. Atuação como legislador positivo; 2. ofensa ao 

princípio da separação de Poderes; 3. desconsideração dos precedentes jurisprudenciais; 4. decisões judiciais 

viciadas por decisionismo político. Para o autor, haveria uma espécie de ativismo judicial positivo quando 

voltado a concretização de direito fundamentais com as seguintes características: 1. Decisão que busque 

concretizar direitos fundamentais; 2. decisão orientada à garantia da supremacia da Constituição; 3. decisão 

fundamentada em princípios jurídicos, em especial os princípios constitucionais; 4. decisão sustentada em 

técnicas hermenêuticas que não extrapolem a mens legis e não derrogem a mens legislatoris do ato normativo 

questionado. 
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igualdade de consideração e respeito, é um argumento de princípio. (DWORKIN, 

2010, p. 129-30) 

 

Dworkin (2010, p. 134) complementa que a criação de direito pelo juiz implica uma 

nova lei aplicada de forma retroativa. O norteamericano entende que somente existe criação 

de Direito em julgamentos por política. Observa que a surpresa somente existirá em decisões 

tomadas com base em argumento de política. Quando se trata de decisão baseada em 

argumento de princípio, as partes não são surpreendidas, uma vez que o princípio já existe no 

ordenamento jurídico, ou seja, não existe criação de Direito novo. 

Portanto, o agir estratégico que se mencionou no início do tópico é melhor entendido 

pela chave de leitura da tese dos direitos dworkiana, a qual parte de uma diferença entre 

argumentos de princípio e argumentos de política: decidir por política implica em atender a 

determinadas metas ou conveniências, ao passo que decidir por princípio leva ao cuidado com 

os direitos, os quais devem ser levados muito a sério pelo intérprete. 

Sabe-se que toda interpretação é imbuída de propósito. Decidir por princípio, na 

semântica dworkiana, é quando se está diante de um caso concreto, busca-se a reconstrução 

da história institucional daquela norma, partindo da coerência e da integridade do Direito, 

compreendido como uma prática social105 argumentativa e, ao mesmo tempo, como um todo 

coerente e íntegro. Streck complementa: 

 

Quando Dworkin diz que o juiz deve decidir lançando mão de argumentos de 

princípio e não de políticas, não é porque esses princípios sejam ou estejam 

elaborados previamente, à disposição da “comunidade jurídica” como enunciados 

assertóricos ou categorias (significantes primordiais-fundantes). Na verdade, quando 

sustenta essa necessidade, apenas aponta para os limites que devem haver no ato de 

aplicação judicial (por isso, ao direito não importa as convicções pessoais/morais do 

juiz acerca da política, sociedade, esportes, etc; ele deve decidir por princípios). É 

preciso compreender que essa “blindagem” contra discricionarismos é uma defesa 

candente da democracia. (STRECK, 2014, p. 485) 

  

Pensa-se que as diversas incorreções na análise dos requisitos objetivos e subjetivos 

das figuras típicas, na caracterização do concurso material de crimes, no próprio conceito de 

culpabilidade empregado pelo julgador – culpabilidade transdelitiva –, na punição tomada 

como base o autor e não o fato, na negação do princípio da individualidade da pena, no 

                                                             
105 Interessante o trabalho de Vianna (1999, p. 43) sobre relações sociais no Brasil, (já que se discute prática 

social argumentativa) quando aponta que “a mobilização de uma sociedade para a defesa dos seus interesses e 

direitos, em um contexto institucional em que as maiorias efetivas da população são reduzidas, por uma estranha 

alquimia eleitoral, em minorias parlamentares, não pode desconhecer os recursos que lhe são disponíveis a fim 

de conquistar uma democracia de cidadãos. Do mesmo modo, uma vida associativa ainda incipiente, por décadas 

reprimida no seu nascedouro, não se pode recusar a perceber as novas possibilidades, para a reconstituição do 

tecido da sociabilidade, dos lugares institucionais que lhe são facultados pelas novas vias de acesso à justiça”. 
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desrespeito ao princípio da correlação entre acusação e sentença, que se expõe adiante, se 

deram por decisões por política, onde misturaram-se as convicções106 pessoais/morais do juiz 

acerca da política, sociedade. 

Além de tudo isso, há falta de nexo causal entre propriedade do triplex (construiu-se a 

nova figura doutrinária do “proprietário de fato”) e ato de ofício do ex-presidente. Ou seja, o 

objeto material dos dois crimes imputados é inexistente. A indeterminação dos fatos, da 

conduta praticada pelo ex-presidente impede até a análise prescricional. Convém pontuar 

ainda que a condenação por corrupção passiva reverte até a jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal, emanando de uma escolha isolada de uma única pessoa.  

Ao contrário de uma interpretação decisória política, quando se fala em decidir por 

princípios, significa que há um plano, materialmente válido, no qual as decisões jurídicas se 

assentam e que não depende da escolha arbitrária de um julgador. 

 

4.2.1 A flexibilização do tipo penal107 ou o Direito Penal da Lava Jato 

  

Mais uma vez, recorda-se que o ex-presidente fora condenado por corrupção passiva 

(porque teria recebido o triplex do Guarujá como vantagem indevida do Grupo OAS em razão 

de contratos lesivos com a Petrobras) e lavagem de dinheiro (porque teria ocultado a 

titularidade do triplex). O ponto nodal da condenação é a peculiar construção doutrinária do 

julgador sobre a propriedade de fato do ex-presidente com relação ao imóvel. 

                                                             
106 Para Dworkin (2011, p. 117) no domínio dos juízos morais, nossas convicções devem ser organizadas numa 

rede de apoio recíproco, na qual qualquer das partes somente possa ser justificada mediante referência a uma 
outra parte – até o ponto de que todas as partes estejam justificadas, umas à luz das outras. A verdade de 

qualquer juízo moral consiste na verdade de um número indefinido de outros juízos morais, e a verdade daquele 

é parte do que torna estes verdadeiros. Não há, assim, hierarquia entre os princípios morais, construída em 

fundações axiomáticas.  
107 A doutrina “com pouca variação, atribui ao tipo uma tríplice função: “a) função selecionadora de 

comportamentos humanos penalmente relevantes; b) função de garantia, na medida em que só os 

comportamentos a ela subsumíveis podem ser penalmente sancionados; c) função motivadora geral, porquanto, 

com a descrição dos comportamentos no tipo penal, o legislador indicaria aos cidadãos quais os comportamentos 

proibidos, para que, com a cominação penal contida nos tipos, esses cidadãos se abstivessem de realizar a 

conduta proibida. Assim, no plano da chamada evolução da teoria do delito, verifica-se que a noção de tipo penal 

principia numa perspectiva puramente objetiva, ligada à visão natural-mecanicista da segunda metade do século 
XIX, passando pela fase da descoberta de elementos subjetivos no tipo, caracterizada pela vinculação do 

pensamento jurídico-penal ao neokantismo das primeiras três décadas do século XX, seguindo pela fase 

objetivo-subjetiva do tipo, que decorre do finalismo nos anos 30, chegando, finalmente, à fase da tentativa de 

retorno ao objetivismo, com os pós- finalistas e sua crítica a Welzel, a partir dos anos 70 do século passado. No 

curso de todas essas transformações, resta um quadro teórico-sistemático no qual a tipicidade é confundida com 

a operação de subsunção do fato à norma (tipo), ou seja, vigora o entendimento de que a subsunção representa a 

maneira pela qual ocorre a materialização do nullum crimen sine lege, na forma do enquadramento do fato à 

norma, do ajuste de um a outro, movimento de encaixe, acoplamento. Havendo a tipicidade, num raciocínio por 

etapas, avalia-se a ilicitude e a culpabilidade até chegar-se, no final deste procedimento metódico, ao 

entendimento de que se está diante de um crime.” (MARQUES, 2012, p. 230) 
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Percebe-se que em qualquer “espaço” de sentido – vaguezas, ambiguidades, 

cláusulas “abertas” etc. – o imaginário do julgador vê um infindável terreno para o 

exercício de sua subjetividade. Quando esse “espaço” se apresenta em dimensões menores, 

o julgador ignora a jurisprudência e doutrina e aposta no protagonismo judicial, 

considerado, assim, uma fatalidade. O magistrado do caso escolhe, e não decide: 

 

[...] a decisão não se apresenta como um ato de escolha. Na verdade, o momento 

de decisão indica um comprometimento maior por parte do órgão judicante com 

uma série de fatores que compõem a moralidade da comunidade política. Com 
efeito, diante de um caso concreto, o juiz/intérprete/aplicador não pode tomar a 

decisão como uma escolha dentre as várias consideradas possíveis, dando 

espaço para a manifestação de sua subjetividade. Segundo ele, o ato de escolher 

pressupõe um processo de eleição que obedece a critérios subjetivos, e, assim 

sendo, é circunstancial, no sentido de que não vincula de maneira alguma: nem 

em relação ao que foi decidido anteriormente, tampouco no que diz respeito aos 

seus efeitos para decisões futuras. Ou seja, trata-se, na verdade, de um ato 

discricionário, sendo essa a expressão técnica que o direito utiliza para tratar de 

escolhas. (MARQUES, 2012, p. 153) 

 

4.2.1.1 Da análise típica do crime de corrupção passiva 

  

Primeiro, analisa-se a insustentabilidade, agora pelo viés da própria dogmática penal, 

do crime de corrupção passiva. Recorda-se o tipo penal108 do art. 317 do Código Penal: 

 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem  indevida, 

ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e 

multa. (BRASIL. 1984) 

                                                             
108 Sobre os desdobramentos do tipo, Marques (2012, p. 53): “O tipo, dentro deste grande esquema, pode ser 

desdobrado em componentes ou elementos: conduta (verbo núcleo do tipo), pessoas que praticam a ação (sujeito 

ativo), que sofrem a consequência da ação (sujeito passivo), bem jurídico tutelado, elementos descritivos, 

elementos normativos, dentre outros aspectos menos comuns, como no exemplo dos elementos subjetivos 

especiais (diversos do dolo). Quanto à conduta, o tipo pode ser de ação ou de omissão, doloso ou culposo. 

Quanto ao sujeito, pode ser de mão própria ou comum. Quanto ao sujeito passivo, pode haver ou não uma 

especial condição da pessoa atingida, restando o estado pelo menos, como sujeito passivo indireto. O bem 

jurídico (geralmente não previsto de maneira explícita), abre espaço para muita discussão a respeito de qual seria 

o objeto da tutela ou da proteção penal. Os elementos objetivos, segundo a voz corrente da doutrina dos manuais, 

são aqueles cujo significado pode ser apreendido, sem a necessidade de avaliação jurídica, ao contrário dos 

elementos normativos, que teriam uma necessária conotação jurídica. O elemento subjetivo primordial do tipo é 
o dolo, sendo formado pela consciência atual (relativa aos elementos do tipo) e pela vontade (livre) de praticar a 

conduta. O dolo pode ser direto, eventual ou dolo de segundo grau. A culpa em sentido estrito, por outro lado, já 

que não é possível identificar um ânimo de causar o evento, mas a falta de cuidado, possui um lugar diferenciado 

no quadro geral, sendo considerada uma decorrência da pura normatividade do direito penal. A culpa pode ser 

consciente (com previsão do risco) ou inconsciente (sem previsão do risco), sendo dividida, quanto à forma de 

exteriorização no mundo dos fatos, em imperícia, imprudência ou negligência. Ainda, no plano do sujeito, pode 

ser encontrado o elemento subjetivo diverso do dolo, também chamado de especial fim de agir, conhecido no 

passado como dolo específico. Finalmente, há que se considerar, ainda hoje, a questão do nexo de causalidade 

entre ação e resultado, que pode ser tomado em sentido material ou natural, como transformação do mundo, ou 

em sentido jurídico, como ofensa a bem jurídico tutelado.” 
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Portanto, no Brasil, “para que se possa falar em crime de corrupção passiva, cujo bem 

jurídico tutelado é a Administração Pública”, é essencial que se comprove que o “funcionário 

público, visando ‘vantagem indevida’, praticou, dolosamente, atos em desacordo com seu 

dever funcional”. Assinala-se desde já que o fato de o ex-presidente da República ter 

nomeado diretor ou gerente da Petrobras não o torna partícipe dos crimes que estes vierem a 

praticar em detrimento da empresa (RODRIGUES; KHOURY, 2017, p. 124). Segundo 

Bitencourt: 

 

no crime de corrupção passiva, a “vantagem indevida” é elemento normativo 

especial do tipo de injusto, “sendo considerada “indevida” justamente pelo fato de 

ser ilícita, ilegal, injusta ou contra lege, isto é, não amparada pelo ordenamento 

jurídico”. (BITENCOURT, 2012, p. 144-45) 

 

O exame da imputação de corrupção passiva, de início, passa pela dimensão objetiva 

do fato punível que é examinada do viés da relação de causalidade entre ação e resultado 

(com exclusão da imputação do resultado) e a dimensão subjetiva do fato punível é 

examinada do viés do dolo (com exclusão da intenção especial de enriquecimento com a 

vantagem indevida obtida em razão do cargo) (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 228). 

 O exame da sentença, claramente, aponta diversas inconsistências à própria análise da 

dimensão objetiva do crime de corrupção passiva. Não se acredita aqui na falta de capacidade 

do julgador, professor de Direito Penal e obcecado pelo combate à essa espécie de crime. 

Apenas revela seu agir estratégico decisionista: 

  

Decisionismo discricionário - ou discricionariedade judicial - configura o 

comportamento do intérprete-juiz que, ao proferir suas decisões, não atua de forma 

comprometida com paradigmas constitucionais limitativos. Ao contrário, exerce 

suas funções de forma a emitir sentimentos pessoais e extralegais. Portanto, não há 
efetivamente diferença entre discricionariedade judicial e arbitrariedade. (LOPES, 

2014, p. 86) 

 

Este é o caso. A denúncia imputou ao ex-presidente as ações de solicitar, ou de aceitar 

promessa, ou de receber vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão do cargo (art. 

317, Código Penal), mas não descreveu as ações imputadas com todas as suas 

circunstâncias109, apenas reproduziu as palavras da lei - clara infração ao art. 41, do Código de 

Processo Penal (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 229). 

                                                             
109 Por consequência da não descrição das ações imputadas, tem-se verdadeira denúncia genérica. Colaciona-se 

um caso emblemático desta caracterização do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PENAL E 



75  

O julgador, na sentença, deve indicar os motivos110 de fato e de direito da decisão (art. 

381, III, do Código de Processo Penal), mas não demonstra em relação às condutas típicas de 

solicitar, ou de aceitar promessa, ou de receber (para si ou para outrem) vantagem indevida, 

em razão do cargo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5o, LV, CF) (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 229). 

Assim, a sentença não responde perguntas elementares: como? Isto é, as circunstâncias 

concretas de meios ou de modos de realização do fato imputado; onde? Isto é, o lugar de 

realização do fato imputado; quando? Isto é, o tempo de realização do fato imputado; o crime 

de corrupção passiva foi realizado por solicitar, pela aceitação e promessa, ou pela ação de 

receber vantagem indevida em função do cargo? 

 Relativamente aos modos de realizar a conduta típica, com Juarez Cirino dos Santos 

(2017, p. 229) observa-se que o magistrado não indica se a ação de solicitar vantagem 

indevida teria ocorrido pelo modo sonoro da palavra falada em situação presencial, por meio 

telefônico ou por mensagem eletrônica; não indica se a ação de aceitar promessa de vantagem 

indevida teria ocorrido pelas formas verbais, escritas ou eletrônicas acima referidas; não 

indica como teria ocorrido a ação de receber a vantagem indevida definida pelo bizarro 

conceito de propriedade de fato do imóvel identificado pelo Ap. 164-A, do Edifício Solaris, 

porque a sentença “exclui a forma civil de aquisição da propriedade pela transcrição no 

registro imobiliário, ou porque os dados fáticos excluem a posse do imóvel por Lula ou 

familiares” (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 229). 

Também há indeterminação temporal dos supostos atos praticada pelo ex-presidente. 

Como aponta Juarez Cirino dos Santos, as condutas típicas de solicitar, ou aceitar, ou receber 

                                                                                                                                                                                              
PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA 

LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA. NATUREZA GENÉRICA. INÉPCIA CARACTERIZADA. JUSTA CAUSA. 

EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. CRIME DE MERA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO 

DE PREJUÍZO E DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. 1. É inepta a denúncia que tem caráter genérico e 

não descreve a conduta criminosa praticada pelos pacientes, mas apenas menciona a posição por eles ocupada na 

hierarquia de uma empresa que, ao integrar uma coleta simulada de preços, teria contribuído para a prática 

delitiva. 2. A peça acusatória deve especificar, ao menos sucintamente, fatos concretos, de modo a possibilitar ao 

acusado a sua defesa, não podendo se limitar a afirmações de cunho vago. 3. O crime tipificado no art. 89 da Lei 

n. 8.666/1993 não é de mera conduta, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo ou de dolo específico. 

Precedentes desta Corte. 4. Ordem concedida. (BRASIL, DF. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 

164172, Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 12/04/2012. DJe: 21/05/2012). 
110 Segundo Ovídio Batista, a exigência é a de que a motivação do ato jurisdicional seja “completa”, abrangendo 

tanto a versão aceita pelo julgador quanto as razões pelas quais ele recusara a versão oposta, e isso porque o 

“convencimento judicial” deve alcançar “o nível de racionalidade exigido pela lei”; a sentença deve conter, pois, 

argumentos convincentes sobre a “impropriedade ou a insuficiência das razões ou fundamentos de fato e de 

direito usados pelo sucumbente”, de modo que a fundamentação deve ser “ampla”, compreensiva de “todos os 

aspectos relevantes do conflito”, em especial, a “análise crítica dos fatos” (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. 

Jurisdição, Direito Material e Processo, 2008, p. 150).  
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vantagem indevida “pela aberrante propriedade fática do Ap. 164-A do Edifício Solaris” 

teriam sido realizadas em lugar indeterminado bem como teriam ocorrido em tempo 

indeterminado “entre 11/10/2006 a 23/01/2012, dentro do período de 5 anos, 3 meses e 12 

dias,” ou em um dia “qualquer do lapso temporal de 1.927 (mil novecentos e vinte e sete) 

dias.”  (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 229). 

Observa-se, só pelo apresentado, pela não caracterização do viés objetivo do tipo penal 

de corrupção passiva, o que teria o condão de julgar a denúncia apresentada de manifesta 

improcedência, por atipicidade111 das condutas que foram imputadas. Cirino dos Santos 

(2017, p. 230) pontua que não existe a relação de causalidade entre ação e resultado: as ações 

típicas, que deveriam ser as causas do resultado de vantagem indevida, não estão 

demonstradas e, assim, nenhum resultado típico pode ser imputado ao ex-presidente Lula, nos 

termos do art. 13, do Código Penal. 

  

4.2.1.2 Qual vantagem indevida? 

 

Pontua-se que, ainda que tivesse havido por parte do ex-presidente o recebimento de 

qualquer quantia proveniente da OAS – o que se admite como argumentação subsidiária – tal 

fato, por si só, “desacompanhado da prova da existência de atos determinados, praticados 

mediante o descumprimento do dever funcional,” por parte do réu, “não seria suficiente para 

caracterizar a natureza indevida da vantagem, o que conduziria ao reconhecimento da 

atipicidade da conduta de corrupção passiva.” (RODRIGUES; KHOURY, 2017, p. 125). 

Veja-se o problema do item 884 da sentença e a fundamentação do julgador: 

 

884. Responde por corrupção passiva do art. 317 do CP ao ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva pelo recebimento de vantagem indevida decorrente em parte dos 

contratos do Consórcio CONEST/RNEST celebrados com a Petrobrás (PARANÁ, 

2017, p. 215). 

                                                             
111 Lembra-se que atipicidade de condutas é causa de trancamento de ação penal, como se extrai de judicioso 

acórdão do TJRS; “APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A 

ADOLESCENTE. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. I. A Lei nº 8.069/1990 estabeleceu, 

no art. 81, uma nítida distinção entre bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida, estando apenas estes últimos inseridos no tipo 

penal do art. 243 do ECA. É inviável aplicar extensivamente o Direito Penal e punir condutas não descritas 

expressamente na lei, tendo em vista o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da CF (Nullum 

crimen, nulla poena sine lege). II. A denúncia descreve apenas a conduta fornecer, sendo inviável a 

desclassificação para o art. 63, inc. I, da LCP, que prevê a elementar servir. III. Em sendo o fato atípico, a 

denúncia sequer deveria ter sido recebida, razão pela qual a ordem é concedida para trancar a ação penal. 

ORDEM CONCEDIDA.” Cf.: BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Habeas Corpus n. 

70053374757, Sexta Câmara Criminal. Impetrante: Ricardo de Azambuja Gick. Paciente: Itacir da Cruz Soares. 

Relator: José Luiz John dos Santos. Julgado em 25 de abril de 2013. Porto Alegre: Diário da Justiça, 21 de maio 

de 2015. 
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A vantagem indevida na forma do triplex deveria restar demonstrada, caso contrário 

tem-se a atipicidade da conduta. Sabe-se que o crime de corrupção passiva é um tipo misto ou 

de conteúdo variado. Ao se praticar um dos verbos nucleares do tipo, ou todos eles, 

responderá o agente por um crime. Nas modalidades “solicitar” e “aceitar promessa”, as 

condutas representam crimes formais ou de consumação antecipada. Significa que, ainda que 

descrevam um resultado, a norma se perfaz com a conduta: o resultado é tido como mero 

exaurimento. Na “modalidade ‘receber’, o crime é material, sendo imprescindível a 

demonstração do recebimento da vantagem por parte do agente, o que, se não ocorre, conduz 

ao reconhecimento da atipicidade da conduta” (RODRIGUES; KHOURY, 2017, p. 125). 

Todavia, o julgador, em oposição à lei, justificou a aplicação de pena no sentido de 

que a “mera ocupação” do cargo de presidente já é, em si mesma, uma “contrapartida pela 

aceitação da expectativa de vantagem, e nada disso requer prova cabal para caracterizar 

corrupção passiva no ordenamento jurídico brasileiro”. Mais uma presunção “para os que se 

satisfazem com a própria convicção112” (DIETER; ZILIO, 2017, p. 341). De acordo com 

Serrano:  

 

Condenar quem quer que seja por um crime de corrupção genérico, 

“indeterminado”, interpretado a partir de ilações e abstrações é, no mínimo, 

incivilizado. O processo penal precisa lidar com fatos, provas, e não com 

suposições. Supõe-se que Lula era o comandante de uma organização, mas não há 

provas de que ele tenha dado uma ordem específica ilegal. Não há um ato de 

corrupção que demonstre sua participação na cadeia de comando daquele ato 

específico, nem tampouco a demonstração de que tenha prometido um ato específico 

para qualquer agente. (SERRANO, 2017, p. 336)  

  

Portanto, em relação à vantagem indevida, não se sabe se e quando o ex-presidente a 

recebeu ou a solicitou, pois este jamais “tratou com qualquer personagem que depusesse no 

processo, ou mesmo com Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, sobre a questão de adquirir ou 

ocupar o triplex, sem o pagamento de seus custos” (CUNHA, 2017, p. 877). 

 

                                                             
112 Percebe-se, neste julgamento por convicções, que o magistrado acredita numa espécie de moral como 

corretiva do Direito, que advém de sua subjetividade e de sua convicção pessoal. Essa moral difere 

completamente da denominada por Hoffe de moral crítica: “A tese do direito, tão conhecida quanto lapidar, 

encobre, porém, facilmente a circunstância de que ambos os lados, direito e moral, têm sentidos diferentes, não 

se tratando, por isso, nelas de um problema homogêneo. No âmbito das discussões do positivismo deve-se 

compreender como ‘direito’, sobretudo o direito positivo, como ‘moral’, porém, a moral crítica, não a 

perspectiva pessoal, mas a perspectiva institucional. Em última análise, ‘moral’ significa aqui o ponto de vista 

ético em face do direito e do estado, portanto a justiça política; e a tese da separação afirma a diversidade 

conceitual de direito positivo e de justiça política.” HÖFFE, Otfried. Justiça Política: fundamentação de uma 

filosofia crítica do direito e do estado. Tradução Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 102-103.  
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4.2.1.3 Qual ato de ofício? 

 

Percebe-se, na sentença, a ausência completa de descrição de ato pessoal, entendido 

pela doutrina como ato de ofício, praticado pelo ex-presidente para o cometimento de 

corrupção passiva. Denúncias criminais que não são ineptas descrevem atos empíricos, 

condutas praticadas pelos agentes. Mas “conforme a sentença, ele teria se transformado em 

‘proprietário de fato’113 de uma coisa (em época na qual ainda não existia) sem ter executado 

um único ato pessoal” (PAIXÃO, 2017, p. 306): 

 

para denúncia e para sentença, ele (ex-presidente) se transformou em proprietário de 

fato de coisa (ainda inexistente) sem ter executado um único ato pessoal. Nem 

mesmo uma ordem repassada a subalterno teria sido por ele feita. Intermediários e 

terceiros teriam promovido atuação suficiente para fazer de Lula proprietário de algo 

que não existe. Ora, se for suficiente para caracterização do crime de corrupção 

passiva a integração de bens em patrimônio do servidor público sem qualquer ato 

efetivamente praticado por este, então basta que qualquer pessoa descubra os dados 

da conta bancária de um funcionário estatal desafeto e, sem conhecimento deste, lá 

                                                             
113 Uma inovadora tese de Direito Civil foi engendrada pelo magistrado sentenciante, a figura do “proprietário de 
fato”. O item da sentença é importante para a análise: e “Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa eram 

proprietários de fato do apartamento.” (PARANÁ, 2017). A tese de que o ex-presidente era proprietário “de 

fato” do triplex desde 2009 tida fundamental para justificar a condenação por corrupção é completamente 

inconsistente. As provas indicadas por Sérgio Moro não são plenamente compatíveis com essa leitura, que força 

os fatos para se encaixarem nas pretensões do magistrado (COSTA, 2017, p. 34-42). Paixão (2017) observa algo 

que passou despercebido para muitos analistas: em outubro de 2009 (mês em que, para o julgador, Lula teria se 

transformado em “proprietário de fato”), o triplex sequer existia – o prédio estava com sua edificação em fase 

inicial, com somente 21,9% da obra acabada. Léo Pinheiro, em seu interrogatório judicial, revelou que, em 2009, 

“o andar (do triplex) ainda não estava construído”. E aí mesmo se observa o absurdo da caracterização da 

propriedade pelo magistrado: emerge o caráter tresloucado da tese, dotada da mais evidente irracionalidade. Para 

o juiz do processo, alguém é capaz de se transformar em “proprietário de fato” de coisa que só existirá no futuro, 

isto é, proprietário de fato de algo que nem sequer existe – que será criado, está por ser construído. Lula seria 
então proprietário de fato sem um fato, dono de um nada (PAIXÃO, 2017, p. 306). Observa-se com Moniz-

Bandeira (2017) que ‘propriedade de fato’ como categoria jurídica não existe no Brasil - ou alguém é 

proprietário ou não é. A propriedade é uma categoria jurídica e não de fato. É o direito do dono de fazer o que 

bem achar com a coisa (art. 1228 do Código Civil). Em geral, a aquisição da propriedade se dá por registro de 

título (existem algumas outras formas, como a usucapião, que não são aplicáveis aqui). Aqui, não houve registro 

de título. A categoria factual correspondente é a posse, norma no art. 1196 do Código Civil. De acordo com a 

norma, o possuidor ‘tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’. Quer 

dizer, o possuidor é aquele que tem as chaves do apartamento e o usa de fato. O proprietário pode ser o possuidor 

ou pode ser outra pessoa (no caso de aluguel, por exemplo). Não vejo provas suficientes de que o Lula tenha 

possuído o apartamento em algum momento (MONIZ-BANDEIRA, 2017, p. 254). Pelo analisado, o 

problemático conceito de propriedade de fato do triplex, objeto material da vantagem indevida, não respeita a 
forma civil de aquisição da propriedade pela transcrição no registro imobiliário e não trás consigo a 

demonstração de que o ex-presidente deteve a posse do apartamento. Nesta direção, Jardim (2017) pontua que o 

ex-presidente: “Proprietário não é, pois, no direito brasileiro, só é proprietário quem tem a escritura pública 

registrada junto à matrícula do imóvel no registro geral de imóveis. (...) visitas ao imóvel, solicitações de 

realização de obras nele, vontade de adquiri-lo, reserva do bem para futura aquisição, manifestação verbal do 

real proprietário de destinar o imóvel a determinada pessoa, nada disso transfere uma propriedade imobiliária. 

(...) o imóvel ainda hoje consta no RGI em nome da OAS e esta empresa, como proprietária, teria dado o referido 

imóvel em garantia real de dívidas que contraiu no sistema financeiro. Além disso, se o imóvel fosse do casal, 

estaria elencado no inventário de Dona Marisa e partilhado entre seus herdeiros, respeitada a meação do ex-

presidente Lula” (JARDIM, 2017, p. 18). 
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deposite valores, para dar-se como ultimada a infração penal. (PAIXÃO, 2017, p. 

307) 

 

Com Felippe (2017, p. 310), entende-se que a condenação do ex-presidente somente se 

justificaria114 “se demonstrado que Lula tinha o domínio do que ocorria na Petrobras”. Que 

consentiu, aderiu, participou e “que houve prática de ato de ofício115 recompensado pelo 

apartamento do Guarujá”. Observa-se que Collor foi absolvido exatamente porque não 

demonstrada a prática do ato de ofício no crime de corrupção passiva.  

Convém notar que, a jurisprudência do plenário do STF tem como fundamental para a 

configuração do delito de corrupção passiva, a comprovação da prática (potencial ou efetiva) 

de ato de ofício. Os doutrinadores lembram ainda que, em passado recente, o atual relator da 

Operação Lava Jato no STF, o Ministro Fachin, afirmou que alterações jurisprudenciais 

desfavoráveis ao réu – tornando típica conduta que o Tribunal considerava atípica – não pode 

ter eficácia retroativa. Por isso, mesmo que o STF altere seu entendimento, essa alteração não 

pode retroagir para consolidar uma sentença que viola o princípio da legalidade (TAVARES; 

BORGES, 2017, p. 248).  

No julgamento da AP 470, o STF definiu o sentido da norma penal incriminadora (art. 

317 do CP) para delimitação da expressão “ato de ofício”, elementos objetivo do delito de 

corrupção passiva. Duas manifestações foram observadas; uma em fase inicial do julgamento 

da AP 470 – onde eram réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato, e outra na fase final de 

julgamento da mesma ação – figuravam outros parlamentares como réus. A manifestação do 

Ministro Gilmar Mendes resumiu com clareza a votação: 

                                                             
114 Com Streck, entende-se por justificada (ou contedora de uma resposta correta): “A decisão [...] em que for 

respeitada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe produzido democraticamente), evitada a 

discricionariedade (além da abolição de qualquer atitude arbitrária) e respeitadas a coerência e a integridade do 

direito, a partir de uma detalhada fundamentação. O argumento para a obtenção de uma resposta adequada à 

Constituição (resposta correta) deve ser de princípios, e não de política. Dito de outro modo, não se pode “criar 

um grau zero de sentido” a partir de argumentação de política (policy), que justificariam atitudes/decisões 

meramente baseadas em estratégias econômicas, sociais ou morais. [...] O direito fundamental a uma resposta 

correta (constitucionalmente adequada à Constituição) não implica a elaboração sistêmica de respostas 

definitivas. Como já referido à saciedade, a hermenêutica filosófica não admite respostas definitivas, pois isso 

provocaria um congelamento de sentidos. Respostas definitivas pressupõem o sequestro da temporalidade. E a 

hermenêutica é fundamentalmente dependente da temporalidade. O tempo é o nome do ser. Ou seja, a pretensão 
de respostas definitivas (ou verdades apodídicas) sequer teria condições de ser garantida. STRECK, Lenio Luiz. 

Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 591 
115 Entende-se com Cunha (2017, p. 419) que relativamente ao ato de ofício, não fica claro o ato que Lula 

praticou para configurá-lo: “se tiver sido a nomeação final de Diretores para a Petrobras, após a escolha de praxe 

feita pelos partidos políticos que participaram do governo, formalizada pelo Conselho de Administração da 

Petrobras, como em algum momento a sentença afirma, trata-se de especulação inaceitável tecnicamente. De 

fato, como se pode deduzir de uma nomeação, que é um ato de ofício regular, praticado na época em que Lula 

era Presidente da República, que corresponde a uma traficância em relação a algo que só foi decidido em 2014? 

Como se pode relacionar a nomeação de um Diretor a um triplex que entra em cena em 2014 e sequer estava nas 

cogitações de Lula?” (CUNHA, 2017, p. 419) 
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A ação deve necessariamente relacionar- se com o exercício da função pública que o 
agente exerce ou que virá a exercer (se ainda não a tiver assumido), pois é próprio da 

corrupção a vantagem solicitada, recebida ou aceita em troca de um ato de ofício. O 

agente aqui mercadeja com sua função. O ato a que visa a corrupção praticada não 

deve necessariamente constituir uma violação do dever de ofício (...) Deve, todavia, 

o ato ser de competência do agente ou estar relacionado com o exercício de sua 

função [...] Penso que é muito importante assentar as bases teóricas deste 

julgamento, inclusive pela repercussão dos precedentes da Corte nas demais esferas 

do Poder Judiciário. A Jurisprudência firmada na AP 307 permanece, portanto, 

inalterada: é indispensável ato de ofício em potencial para configuração do crime de 

corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva prática pelo corrupto116. 

(BRASIL, 2013) 

 

A corrente majoritária exemplificada pelo voto do Ministro Gilmar Mendes foi 

composta pelo Min. Joaquim Barbosa (substituído por Edson Fachin)117, Min. Ricardo 

Lewandowski118, Min. Cezar Peluso (substituído por Teori Zavasky, substituído por 

Alexandre de Moraes)119, Min. Luiz Fux120, Min. Dias Tóffoli121, Min. Rosa Weber122 e Min. 

Marco Aurélio123. A corrente minoritária entendia como necessária a concreção do ato de 

ofício, como consta nos votos da Min. Carmém Lúcia124, Min. Celso de Mello125, Min. Ayres 

Brito, (substituído pelo ministro Luis Roberto Barroso)126. 

                                                             
116 Pode-se dividir os votos em duas correntes: dos ministros que formaram a maioria com Mendes, mantendo a 

exigência de identificação potencial do ato de ofício para caracterização do tipo, e da corrente minoritária que 

entende como imprescindível a prática de ato de ofício concreto. 
117 “Além da doutrina e da jurisprudência uníssonas, o próprio tipo penal explicita a natureza formal desse crime 

– sua consumação independe, até mesmo, da ocorrência do pagamento, bastando a mera solicitação/recebimento 

em razão do cargo, vinculada à possibilidade de praticar os atos de ofício oferecidos em contrapartida (...)” 

(BRASIL, 2013) 
118 “Ao apreciar a mesma matéria nesta AP 470, externou um entendimento assentando ser suficiente, para a 

caracterização do delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de vantagem indevida, 

subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não identificado, 
presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do funcionário público.” 

(BRASIL, 2013) 
119 “Quanto aos atos de ofício que João Paulo Cunha poderia ter realizado, bastaria a existência de nexo causal 

entre a conduta do funcionário público e a prática de ato funcional de sua competência, ou a perspectiva de o 

praticar.” (BRASIL, 2013) 
120 “Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao 

benefício auferido, bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública.” (BRASIL, 2013) 
121 “A corrente majoritária formou-se no sentido de que (...) para a tipificação do crime de corrupção passiva, 

bastando, para tanto, que a vantagem seja oferecida em razão do exercício de cargo público.” (BRASIL, 2013) 
122 “Basta que o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de praticar atos de ofício para que 

se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. (…) Ou seja, exige-se que a vantagem seja ofertada e 
aceita por conta do ato de ofício, e não que este seja efetivamente praticado”. (BRASIL, 2013) 
123 “Basicamente acompanhou o Relator, não entrou na discussão quanto ao ato de ofício”. (BRASIL, 2013) 
124 “Provou-se, no processo, ter sido garantida vantagem indevida com a específica finalidade de se obter deles 

apoio político consubstanciado em ações positivas para aprovação e sustentação dos projetos e atos de interesse 

do Governo Federal.” (BRASIL, 2013) 
125 “Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do art. 317, ‘caput’, 

do Código Penal, venha a adotar comportamento funcional necessariamente vinculado à prática ou à abstenção 

de qualquer ato de seu ofício – ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto de 

suas atribuições  legais  –,  não  se poderá́, ausente a indispensável referência a determinado ato de ofício, 

atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva” (BRASIL, 2013). “(...) Torna-se imprescindível reconhecer, 



81  

Pelo que se extrai da análise do entendimento do STF, a jurisprudência firmada na AP 

307 permaneceu, no julgamento da AP 470, inalterada: é indispensável ato de ofício em 

potencial para configuração do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua 

efetiva prática pelo corrupto. No caso Lula, não há identificação potencial ato de ofício. 

Ignorar a jurisprudência da mais alta corte do país para prolatar uma decisão com alto grau de 

protagonismo judicial engendra elevado grau de incerteza sobre as decisões jurídicas.  

A expressão utilizada por Wolfe127 (1994, p. 3-7), em trabalho que analisa o ativismo 

judicial na suprema Corte Americana em sua atual fase, cabe ao magistrado sentenciante da 

13ª Vara de Curitiba: “judge-made-law”. Ao não respeitar o princípio da legalidade por falta 

de análise típica do art. 317 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o intérprete 

demonstra a compreensão de que o julgamento era legislativo (portanto, político), com o 

massivo desrespeito à doutrina e às regras de estabelecimento de precedentes à luz de novas 

circunstâncias e experiência de se estar a julgar um inimigo político. Tudo isso engendra por 

consequência, a violação do dever de fundamentar:  

 

Pode-se dizer que há, grosso modo, três espécies de vícios intrínsecos das sentenças, 

que se reduzem a um só, em última análise: 1. ausência de fundamentação; 2. 

deficiência de fundamentação; e 3. ausência de relação entre fundamentação e 

decisório. Todos são redutíveis à ausência de fundamentação e geram nulidade da 

sentença. Isto porque “fundamentação” deficiente, em rigor, não é fundamentação, e, 
por outro lado, “fundamentação” que não tem relação com o decisório também não é 

fundamentação: pelo menos não o é daquele decisório! (WAMBIER, 2007, p. 322)  

 

Chama a atenção tal decisão ainda possuir validade em outras instâncias. Talvez, o 

elemento explicativo é a aceitação pelo próprio judiciário e pelos demais poderes da 

“expansão global do poder do Judiciário” (TATE; VALLINDER, 1995, p. 28-32). As 

condições de possibilidade de tal expansão judicial nas sociedades contemporâneas teriam 

sido engendradas por diversos fatores, segundo os autores, dentro as quais a inefetividade das 

                                                                                                                                                                                              
portanto, para o específico efeito da configuração jurídica do delito de corrupção passiva tipificado no art. 317, 

‘caput’, do Código Penal, a necessária existência de uma relação entre o fato imputado ao servidor público e o 

desempenho concreto de ato de ofício pertencente à esfera de suas atribuições funcionais.” (BRASIL, 2013) 
126 “Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos em troca dos quais se solicita ou se 

recebe a vantagem indevida – isto é, a natureza do ato objeto da corrupção” (BRASIL, 2013). “(...) nos crimes de 
corrupção, o ato de ofício não pode deixar de fazer parte da respectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à 

expressão legal ‘ato de ofício’ deve corresponder o sentido coloquial de ‘ato do ofício’ a cargo do agente público 

corrompido. E ato de ofício, parlamentarmente falando, é ato de legislar, fiscalizar, julgar (nos casos 

excepcionais de que trata a Constituição Federal).” (BRASIL, 2013) 
127 Com Lima (2012, p. 17) observa-se que “o constitucionalismo estadunidense produziu uma considerável 

bibliografia sobre como foram julgados esses casos em que se discutia a aplicação dos direitos fundamentais, 

sendo que hoje, o foco de análise se dá em torno da delimitação das experiências ativistas da Suprema Corte ao 

longo da história, bem como na identificação da construção de argumentos de limitação do poder de revisão da 

corte, conhecido como judicial self-restraint. É isso que está indicado no texto de Christopher Wolfe: The rise of 

modern judicial review: from constitutional interpretation to judge-made law”.  
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instituições majoritárias bem como a delegação de resolução de temas políticos por parte do 

Poder Judiciário. 

 

4.2.2 Análise dos elementos subjetivos do tipo do crime de corrupção passiva 

 

O agir doloso128, dotado de consciência e voluntariedade, é elemento do tipo penal de 

corrupção passiva. Estudantes dos períodos iniciais do curso de Direito discutem esse 

conceito nas disciplinas dogmáticas de Direito Penal; no entanto a sentença exarada pelo 

julgador não expõe o cometimento de qualquer ato consciente e voluntário do ex-presidente 

em 2009.  

Com Cirino dos Santos (2017), entende-se que as ações de solicitar, de aceitar 

promessa, ou de receber vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão do cargo, 

devem ser cometidas por dolo, como vontade consciente de realizar um tipo de crime. A 

imputação de fato, do ponto de vista da formação psíquico-emocional do crime – o chamado 

tipo subjetivo – revela problemas graves: 

 

a singela descrição da atitude pessoal atribuída ao ex-Presidente LULA, no suposto 

papel de autor das ações incriminadas, definidas como realizadas “de modo 

consciente e voluntário” na denúncia, constitui simples rótulo burocrático, destituído 

do conteúdo intelectual e emocional do conceito de dolo e, assim, é inútil para 

demonstrar a existência do elemento subjetivo do dolo, necessário para configurar o 

tipo de crime imputado. (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 230) 

 

Portanto, nos dizeres daquele doutrinador, “em lugar de etiquetas formais destituídas 

de significado real, a sentença deveria demonstrar”: 

 

(a) a forma pela qual o acusado LULA teria tido conhecimento dos componentes 

objetivos do crime imputado, que configura o elemento intelectual do dolo, e (b) de 

que modo esses elementos objetivos do crime teriam sido abrangidos pela vontade 

do autor, que configura o elemento emocional da estrutura psíquico-afetiva do dolo. 

                                                             
128 Para Marques (2012, p. 54) “O elemento subjetivo primordial do tipo é o dolo, sendo formado pela 

consciência atual (relativa aos elementos do tipo) e pela vontade (livre) de praticar a conduta. O dolo pode ser 

direto, eventual ou dolo de segundo grau. A culpa em sentido estrito, por outro lado, já que não é possível 
identificar um ânimo de causar o evento, mas a falta de cuidado, possui um lugar diferenciado no quadro geral, 

sendo considerada uma decorrência da pura normatividade do direito penal. A culpa pode ser consciente (com 

previsão do risco) ou inconsciente (sem previsão do risco), sendo dividida, quanto à forma de exteriorização no 

mundo dos fatos, em imperícia, imprudência ou negligência. Ainda, no plano do sujeito, pode ser encontrado o 

elemento subjetivo diverso do dolo, também chamado de especial fim de agir, conhecido no passado como dolo 

específico. Finalmente, há que se considerar, ainda hoje, a questão do nexo de causalidade entre ação e resultado, 

que pode ser tomado em sentido material ou natural, como transformação do mundo, ou em sentido jurídico, 

como ofensa a bem jurídico tutelado”. Cf.: JESCHECK, Has-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Trad. Miguel 

Olmedo Cardenete. Granada: Editorial Comares, 2002. p. 275-295. No Brasil: REALE JÚNIOR, Miguel. 

Instituições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 135-147. 
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Assim, também em relação à dimensão subjetiva do crime, a sentença do Juiz Moro 

é omissa. (CIRINO DOS SANTOS, 2017, p. 231) 

 

Indaga-se, enfim, com relação ao dolo de receber ou solicitar algo ilegal: de qual ação 

do ex-presidente o mesmo é deduzido? Em que momento do processo discutiu-se e se provou 

esta questão subjetiva? Em momento algum, o que ficará claro quando se discutirá prova. 

 

4.2.3 Condenação por lavagem de dinheiro sem dinheiro 

 

A condenação por lavagens de capitais129 ocasionou o descobrimento “da existência de 

uma nova e misteriosa figura típica da ‘lavagem de bens em haver’”, ocasionando “uma 

releitura processual penal do célebre filme de Anselmo Duarte, intitulado “O Lavador de 

Promessas130”. A piada é de Dieter e Zilio (2017, p. 343) que completam: “sem tirar nem pôr, 

nesses termos um cidadão brasileiro foi condenado a pena de 9 anos e seis meses de reclusão, 

em regime fechado”. 

Veja-se o tipo penal do crime de lavagens de capitais: 

 

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 
(Lei 9.613 de 1998) (BRASIL, 1998) 

 

Recorda-se que a condenação por lavagem de capitais131 se deu, segundo o julgador, 

pelo fato de o ex-presidente não ter realizado qualquer negócio jurídico hábil a transferir o 

                                                             
129  Aponta-se de acordo com Lima (2015b, p. 117) que “em relação ao crime de lavagem de dinheiro, destacam-

se as seguintes correntes de entendimento quanto ao bem jurídico tutelado: 1. A ordem socioeconômica; 2. a 

objetividade jurídica seria a mesma do crime precedente; 3. a Administração da Justiça, tese que tem prevalecido 

no ordenamento jurídico português; 4. o reforço da eficácia preventiva da pena em relação ao autor do crime 

precedente, ao evitar a consolidação dos benefícios econômicos auferidos ilicitamente. A posição adotada na 

obra é no sentido de que, em que pese a existência de uma pluralidade ofensiva na conduta de lavagem de 

capitais, o “foco central na incriminação do branqueamento volve-se na proteção da ordem econômica”. LIMA, 

Vinicius de Melo. Lavagem de dinheiro & ações neutras: critérios de imputação penal legítima. Curitiba: Juruá, 

2014. p. 52”. 
130 Trocadilho feito com o título do filme “O Pagador de Promessas” (1962), de Anselmo Duarte. 
131 Com Caldeira (2013, p. 162) percebe-se que “muito embora tenha ocorrido um aumento da investigação de 

lavagem de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa, o fato é que ainda se percebe, de maneira 

extremamente tímida, a investigação de tais práticas se comparados com os ilícitos penais de outra natureza.”A 

professora demonstra que “dados oficiais indicam que no ano de 2011, somente nos oito primeiros meses, o STF 

julgou 108 processos relacionados a tais crimes em comparação com 88 no ano anterior. STF e CNJ divulgam 

números sobre corrupção e improbidade. Notícias do Supremo Tribunal Federal. Brasília, 11 nov. 2011. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? idConteudo=193686. Acesso em: 27 

nov. 2019. Neste sentido, Cf.: STRECK, Lenio Luiz. A “função social do crime” em terrae brasilis. Disponível 

em http://www.unipli.com.br/direito/PASTAS_DOS_PROFESSORES/A_Proposito 

_/Anistia_lavagem_de_dinheiro.pdf”. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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triplex ao seu patrimônio. Lembra-se: um apartamento que nunca obtivera a propriedade e 

nem a posse.  

Jardim (2017, p. 19) indaga: “como caracterizar lavagem de dinheiro sem dinheiro?”. 

O ex-presidente “não recebeu “propina” e com ela comprou o imóvel, colocando-o, 

dissimuladamente, em nome de terceiro.”. O imóvel é da OAS e continua em nome da OAS. 

Por isso, a OAS terá até embargos de terceiros, diante do confisco determinado pela sentença. 

Aquele professor afirma com convicção: 

 

Trata-se de uma imputação que faria inveja ao grande escritor Franz Kafka, escritor 

do famoso livro “O processo”: lavagem de dinheiro porque o ex-presidente visitou 

um imóvel que poderia ser adquirido por ele posteriormente. (...) SURREAL: Lula 

foi condenado por receber o que não recebeu e por lavagem de dinheiro que não lhe 

foi dado... Vale dizer, não teve o seu patrimônio acrescido sequer de um centavo!!! 

Não recebeu nenhum benefício patrimonial e por isso não tinha mesmo o que 

"lavar"... (JARDIM, 2017, p. 20) 

 

Amaral e Martins (2017, p. 62), neste mesmo sentido, argumentam que “além de 

inovar no tipo do art. 317 do CP”, o julgador criou uma “nova modalidade do delito de 

lavagem de dinheiro”, agora sem dinheiro: 

 

“Lavagem”, segundo sua narrativa, porque o réu visitou um imóvel que poderia ser 

no futuro adquirido, mas não sem antes cometer “corrupção passiva”, mesmo 

estando ausente qualquer comprovação de que tenha solicitado, recebido ou aceito 

qualquer vantagem indevida. (AMARAL; MARTINS, 2017, p. 62) 

 

Vejam-se os seguintes pontos da sentença onde há vinculação expressa entre o delito 

de corrupção passiva e a lavagem de capitais132: 

 

893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço correspondente e 

com fraudes documentais nos documentos de aquisição, configuram condutas de 

ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes de lavagem de dinheiro. 

(PARANÁ, 2017) 

894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 2009 até 

pelo menos o final de 2014, ocultando o proprietário de fato, também configura 

conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. 

(PARANÁ, 2017) 

                                                             
132 Cf.: STRECK, Lenio Luiz. O princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) e o cabimento 

de mandado de segurança em matéria criminal: Superando o ideário liberal-individualista-clássico. p. 2. 

Disponível em: http://www.leniostreck.com.br/site/biblioteca-do- portal/. Acesso em: 30 nov. 2019. Também: 

“A Lavagem de Dinheiro é crime. Faz 13 anos. Só que desde lá (1998) foram condenados apenas 17 pessoas. 

Furto e estelionato também... só que, neste mesmo período, mais de cem mil pessoas foram condenadas por esses 

delitos. E então? Onde está o problema? Uma tradição patrimonialista nos prende ao passado. Mas isso não 

explica tudo. E, por isso, há assunto para outras colunas.” STRECK, Lenio Luiz. Fetiche da lei, cidadania 

terceirizada. Coluna Senso Incomum. Consultor Jurídico. Disponível em: http://www.conjur com.br/2012-abr-

05/senso-incomum-fetiche-lei-cidadania-terceirizada. Acesso em: 30 nov. 2019. 
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895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 

dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do imóvel e 

o beneficiário das reformas, configura igualmente conduta de ocultação apta a 

caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. (PARANÁ, 2017) 

 

Esta ligação entre os supostos crimes demonstrada pelo juiz acarretará que o 

reconhecimento da atipicidade do primeiro crime implicará, necessariamente, na 

impossibilidade de condenação pela prática do crime de lavagem. Ao se interpretar o art. 2º, II 

da Lei 9613/1998, infere-se que o julgamento da ação de lavagem de capitais não depende da 

infração penal que a antecede: 

 

Da inteligência desse dispositivo, depreende-se que os processos do crime de 

lavagem de dinheiro e do crime antecedente são independentes. Porém, de acordo 
com o princípio da acessoriedade limitada, como o crime de lavagem é acessório ao 

crime antecedente, ainda que os processos sejam independentes, o crime anterior 

representa uma elementar do crime de lavagem. Assim, para que se afirme a 

configuração do crime de lavagem de capitais, seja nos termos da legislação 

brasileira, é necessário que a infração penal antecedente seja, ao menos, típica e 

ilícita. (RODRIGUES; KHOURY, 2017, p. 125-126) 

 

Com Filho (2017, p. 217), indaga-se: como o ex-presidente pode ter lavado um 

capital que nunca teve, através da titularidade de um triplex que nunca foi seu ou do qual 

nunca teve a posse? “Se Franz Kafka estivesse vivo talvez ele pudesse explicar.” 

Por tudo o que se disse, a condenação imposta pelo juiz ao ex-presidente faz avançar 

“a perspectiva de construção do direito penal material da lavajato”, no que diz respeito à 

“definição e aplicação dos crimes e das penas” (CUNHA, 2017). A condenação do ex-

presidente “flexibiliza o conceito primordial do direito penal material, no plano da lei e da 

constituição, que é o do ‘tipo penal’. O direito penal da lavajato torna irrelevante o significado 

do tipo penal, invalidando, consequentemente, o princípio da legalidade e seus corolários” 

(CUNHA, 2017, p. 417). 

E o ponto que se chega, mais uma vez é que a sentença é um mosaico enorme de 

decisionismos, como se expõe por toda a seção. Legislou-se “para a ocasião e incluiu no 

ordenamento jurídico brasileiro o pomposamente chamado crime de corrupção complexo” 

(DIETER; ZILIO, 2017, p. 342), até então inédito nas leis na literatura técnica de tradição 

continental, se tratando de crimes de mentira e condenação de verdade (DIETER; ZILIO, 

2017, p. 342).  

 

4.2.4 Do erro da modalidade concursal e o curioso caso da culpabilidade transdelitiva 
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Este mosaico de decisionismos incontáveis passa pelo despropósito da caracterização 

de concurso material133 de crimes pelo julgador. Se houvesse os crimes, haveria o concurso 

formal134 e não material. Dieter e Zilio (2017, p. 343) consideram tão despropositada a 

aplicação do concurso material que cunharam a expressão “dupla de um”. Tudo pelo fato da 

condenação aplicar concurso material aos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 

embora a definição legal do artigo 69 exija, a prática de múltiplos crimes por meio de “mais 

de uma ação ou omissão”135. No mesmo sentido, Jardim entende que a suposta aquisição do 

imóvel, que continua registrado em nome da OAS, “caracterizaria um concurso formal de 

crimes”, pois ter-se-ia uma só conduta ou ação com dois resultados penalmente típicos, “o que 

somente se admite para argumentar” (JARDIM, 2019, p. 19). 

Até mesmo uma nova noção de culpabilidade identificada como transdelitiva – o que 

difere muito da culpabilidade pelo fato – foi redesenhada pelo julgador, de maneira ilegal para 

desvincular a culpabilidade do ex-presidente pelo fato. É o que se extai do item 948136 da 

sentença. Com relação ao delito de lavagem de capitais, o magistrado repete a mesma 

argumentação do delito anterior no que trata à culpabilidade.  

Sabe-se que “a culpabilidade penal é a categoria pela qual se atribui um fato a um 

agente como resultado de um processo de imputação”. Na ligação do autor a um fato delitivo 

reside o âmago da atribuição de responsabilidade penal. O direito penal moderno é direito 

penal do fato de modo que “a gravidade do juízo de reprovação se mede pelo fato” executado, 

                                                             
133 Concurso material: Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 1984) 
134 Concurso formal: Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 

idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão 

é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 1984) Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a 

que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código (BRASIL, 1984) 
135 Pensa-se: “ainda que tudo o que o Ministério Público tenha dito fosse verdade, isso não poderia caracterizar 

dois crimes, porque usar um apartamento recebido como contrapartida por uma ação, em função de cargo 

público não caracteriza novo crime, mas post-factum impunível do próprio crime de corrupção passiva. A razão 

é simples: sempre existe unidade de ação naqueles tipos que abarcam uma unidade de valoração. Na verdade, o 
caso não representa um concurso de crimes, mas sim uma forma de interpretação de tipos penais (conflito 

aparente de leis penais). O critério do antefato e pós-fato copunidos estão em relação de consunção com o fato 

principal. São, portanto, punidos em conjunto com o fato principal”. (DIETER; ZILIO, 2017, p. 343). 
136 948. (...) A culpabilidade é elevada. O condenado recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de 

Presidente da República, ou seja, de mandatário maior. A responsabilidade de um Presidente da República é 

enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se 

insere em um contexto mais amplo, de um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação 

espúria entre ele e o Grupo OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser valorado 

negativamente. Tal vetorial também poderia ser enquadrada como negativa a título de personalidade (...) 

(PARANÁ, 2017). 
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e “não por características que dizem respeito à personalidade do autor ou sua posição 

social137” (MARTINS, 2017, p. 57). 

O grave problema observado na sentença é a mutação do conceito de culpabilidade, 

baseado no fato para uma espécie de “culpabilidade pelo contexto e por contaminação” 

(MARTINS, 2017, p. 59). A culpabilidade agravada “se deduz da própria condição de 

presidente da República”. Portanto, a culpabilidade passa a ser determinada, a priori, “pelo 

lugar social e hierárquico ocupado pelo suposto autor”. Antes mesmo da prática do crime, a 

culpabilidade estará agravada138. Sendo assim, “ela se desprende do fato delitivo para assumir 

substância própria e que lhe é alheia” (MARTINS, 2017, p. 59). 

Back (2017, p. 92) concorda com os argumentos de Martins. Para aquele, a construção 

da culpabilidade, no que diz respeito ao ex-presidente, busca punir a possível periculosidade 

do agente, “e não sua culpabilidade em si”. Onde o julgador considera o cargo de presidente 

como agravante, o que justificaria a ampliação da sua pena, a pessoa do ex-presidente é 

observada e não “às circunstâncias da conduta, para aplicar o Direito Penal”. Lembra-se que 

“esta não é uma agravante possível ou mesmo considerável no Direito Penal brasileiro”. 

Também Bozza (2017, p. 134) caminha neste sentido teórico. Para o autor, a sentença, 

ao fixar o patamar máximo da pena, na análise da culpabilidade, utilizou como fundamento 

elemento estranho ao fato. Ao reconhecer que as circunstâncias do fato devem ser valoradas 

negativamente, afirmou que “o crime foi praticado em um esquema criminoso mais amplo no 

qual o pagamento de propinas havia se tornado rotina”. Resta evidente que o aumento de pena 

se deve a fatos praticados por terceiros que participariam do “esquema criminoso mais 

amplo”, “e não apenas pelo tipo de injusto realizado pelo autor139”.  

O decisionismo do magistrado feriu os “Princípios da Intransmissibilidade da 

Responsabilidade Penal e da Individualização da Pena”. O denominado Princípio da 

                                                             
137 E “é sobretudo na presença recorrente de um inimigo a ser combatido, como sombra do direito penal liberal, 

que a lógica do direito penal do autor segue atual. Essa sombra vai adquirindo formas diversas, a depender do 

momento e, sobretudo, da área e da estratégia de intervenção penal. Comum aos discursos não é apenas a 

supressão de garantias como forma de combate; mas também, e sobretudo, a sua estrutura: a identificação do 

inimigo a partir de características pessoais, de posições sociais e de contextos difusos de ação. (MARTINS, 

2017, p. 58) 
138 Não fosse o bastante, a culpabilidade é marcada pelo “contexto de corrupção sistêmica”. Aqui, o 
procedimento de redimensionamento da culpabilidade opera segundo uma lógica, em si, oposta à do direito penal 

do fato. “A culpabilidade tem por medida o contexto da prática de outros crimes, e não o fato que se imputa ao 

autor. De um lado, tem-se a vagueza do contexto a substituir a concreção do fato individual. De outro, impõe-se 

à categoria da culpabilidade uma lógica de contaminação: a culpabilidade será determinada e agravada pela 

contaminação de um fato pela existência contígua de outros. Uma espécie de culpabilidade transdelitiva, 

portanto, é do que se trata. Por fim, se a intenção está em atribuir uma culpabilidade pelo conjunto dos crimes, 

viola-se, e de maneira crassa, o princípio da legalidade”. (MARTINS, 2017, p. 59). 
139 Em momento algum, na sentença, o magistrado demonstrou as razões de prevenção que fizeram com que a 

pena fixada fosse a mesma determinada pelo limite máximo da culpabilidade do autor pelo fato por ele realizado. 

(BOZZA, 2017, p. 134) 
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Intransmissibilidade ou Intranscendência da Pena fora normatizado na Constituição de 1988 

no art. 5º, inciso XLV, determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado140, não 

podendo atingir – diretamente – outras pessoas: 

  

em respeito às categorias dogmáticas da Ciência Penal, não só a pena, mas todos os 

elementos que compõem a responsabilidade penal são insusceptíveis de transmissão, 

o que conduz a inúmeras refrações do princípio da intranscendência, de forma que 

“são intransmissíveis a conduta, a culpa, a pena e, até, as razões de política criminal 

que levaram à escolha dos instrumentos eficazes para a punição e a prevenção da 

criminalidade. (ROCHA, 2017, p. 205) 

 

4.3 A CONDENAÇÃO SEM PROVAS ATRAVÉS DE UM DELATOR INFORMAL 

 

Todas as infringências arbitrárias em interpretações normativas mais elementares 

também são observadas em uma análise da prova completamente decisionista141, onde há 

incompatibilidade entre provas e acusação142. A análise é de vários juristas, que têm apontado 

“falta de provas concretas e objetivas”, evidenciando “a carência de fundamentação jurídica 

para sua condenação” ante as “exacerbadas convicções pessoais do magistrado no percurso de 

edificação da tese condenatória” (CORBY; MIRANDA, 2017, p. 173). 

Segundo Avritzer (2017, p. 269) a sentença demonstra “equívocos primários 

cometidos pelo juiz”, na medida em que “foram relativizados três elementos 

                                                             
140 No mesmo sentido, Cirino dos Santos (2017, p. 228) entende que “decisões judiciais incompatíveis com o 

Direito Penal do fato e da culpabilidade” são decisões judiciais inválidas, porque carecem “dos fundamentos 

centrais da justiça criminal”: o princípio da legalidade, obtido na realização concreta de um tipo de crime, e o 

princípio da culpabilidade, observado “no conhecimento da natureza criminosa da ação realizada”. 
141 Essa análise que se faz de uma sentença completamente decisionista não seria compartilhada por Eduardo 
Cambi, como observa Herzl (2016, p. 61) pelo fato de que “a partir da utilização de várias matrizes e autores, 

sustenta que o juiz, nos casos difíceis, possui tanta margem de discricionariedade quanto o legislador, como se, a 

um, o legislador tivesse discricionariedade nesta quadra da história e, a dois, não fosse a discricionariedade, 

exatamente, a porta de entrada dos decisionismos e voluntarismos. Mais ainda, embora sua obra tenha pretensões 

pós-positivistas (ou antipositivistas), o que, registre-se, é extremamente louvável, Cambi insiste em teses que são 

contrárias (ou estão em contradição) ao que propõe, como, por exemplo, quando sustenta que a sentença é ato de 

vontade do juiz – repristinando, consciente ou inconscientemente, o pai do positivismo  normativista (Kelsen) – 

e que ‘sentença vem de sentir’. Ao fim e ao cabo, reforça o protagonismo judicial que pretende combater, ao 

fazer coro com Eduardo Couture, no sentido de que ‘a dignidade do direito depende da dignidade do juiz’, isto é, 

de que ‘o direito valerá o que valham os juízes’. De ressaltar, ademais, a opção explícita de Cambi pelo 

solipsismo: ‘A decisão judicial reflete características pessoais do juiz (a sua personalidade, o seu temperamento, 
as suas experiências passadas, as suas frustrações, as suas expectativas etc.) ou dos jurados [...]’. Por fim, 

sustenta a necessidade de que o juiz faça ponderações, o que, também neste caso, coloca-o em campo distante da 

hermenêutica filosófica, da teoria integrativa dworkiniana e do antirrelativismo habermasiano. Exatamente nessa 

linha é que não se pode (e não se deve) subestimar as mixagens teóricas e a confusão acerca de posições 

assumidas por determinados jusfilósofos, que acabam sendo citados fora de contexto, como se reforçassem o 

paradigma subjetivista. STRECK, Lenio. O que é isto: decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 28-29”. 
142 Avritzer (2017, p. 269) considera que, sabendo que a única maneira de saírem da prisão preventiva era 

apresentar evidências contra o ex presidente Lula, Léo Pinheiro elevou ao paroxismo a percepção de que a Lava 

Jato opera através da falta de provas. 
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imprescindíveis”: “a prova da propriedade do triplex”, a “prova sobre ato de ofício por parte 

de Lula e da direção da Petrobras” e, por fim, na resposta de Sérgio Moro aos advogados de 

Lula, se prescindiu até mesmo “da prova que os recursos para a construção do triplex saíram 

das contas da Petrobras” (AVRITZER, 2017, p. 269). 

E o que substituiu decisionisticamente os três elementos probatórios fundamentais na 

sentença do magistrado? Uma delação informal, portanto não homologada, de José Aldemário 

Pinheiro Filho, ex-presidente da construtora OAS. A única fonte de prova utilizada pelo 

julgador é a segunda delação desse empresário. Chama a atenção o fato do primeiro acordo de 

colaboração premiada, no qual o ex-presidente era inocentado, ter sido rejeitado. Segundo 

Oliveira (2017): 

 

A inverossimilhança do depoimento prestado pelo empresário Léo Pinheiro, 

argumentos produzidos de modo inválido, após anos de pressão e dada sua condição 

de réu preso é latente, sobretudo se contrastada com o depoimento das 73 

testemunhas ouvidas em 24 audiências na ação penal e os documentos carreados aos 

autos. Mereceu, nada obstante, 29 parágrafos na sentença do juiz Sérgio Moro. 

(OLIVEIRA, 2017, p. 463) 

 

A professora Oliveira (2017, p. 444), através de perguntas diretas, levanta 

possibilidades bastante evidentes: o depoimento teria sido fabricado? A versão teria sido 

combinada? A criação da figura “delator informal” é bonificação para justificar o vale tudo 

para condenar o ex-presidente?  

O cerne da condenação do ex-presidente pelo crime de corrupção passiva esta descrito 

no item 529143 da sentença. O ex-presidente da OAS afirmou o ajuste com Vaccari Netto que 

benefícios seriam pagos ao ex-presidente por uma “conta geral de propinas”. 

                                                             
143 529. José Adelmário Pinheiro Filho ainda declarou que encontrou-se com João Vaccari Neto em maio ou 

junho de 2014 e restou acertado com ele que a diferença de preço entre a unidade simples e o apartamento 

triplex, bem como os custos da reforma do apartamento e igualmente do Sítio em Atibaia, seriam abatidos da 

mencionada conta geral de propinas que o Grupo OAS tinha com o Partido dos Trabalhadores. João Vaccari 

Neto confirmou essa possibilidade somente em um segundo encontro com José Adelmário Pinheiro Filho. 

Também seriam abatidos outros custos de empreendimentos do BANCOOP, passivos ocultos - segundo ele, que 

foram assumidos pela OAS. Transcreve-se (PARANÁ, 2017): “José Adelmário Pinheiro Filho: - Em maio ou 

Junho de 2014, com os custos já de todos os empreendimentos Bancoop já bem aferidos e também toda a 

especificação, tudo que ia ser feito tanto no sítio como no triplex, eu procurei o João Vaccari e disse a ele 'Olhe, 
estou com os elementos todos em mãos e queria discutir', ele marcou, ele disse 'Olhe, o clima entre a sua 

empresa e o Bancoop não está bom, eu vou sugerir a gente fazer um jantar, eu vou chamar a diretoria do 

Bancoop, você chama o pessoal seu, e vamos sentar antes, então ele marcou comigo no mesmo local, no 

restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos, eu levei para ele o que nós, OAS, 

estava devendo por conta desses pagamentos de vantagens indevidas ao PT naquele momento, o que já estava 

atrasado e o que ainda ia acontecer, e os custos dos empreendimentos que nós estávamos fazendo, desses 

passivos, que eu estou chamando de passivos ocultos, o termo usado de coisas que nós não tínhamos 

conhecimento, e mais os custos do triplex e do sítio, o João Vaccari disse 'Olhe, está tudo ok, está dentro de um 

princípio que nós sempre adotamos, porque sempre, de quando em quando, que abria um encontro de contas com 

ele tinha 'Não, você paga isso ao diretório tal, paga isso ao político tal', isso era feito e era uma coisa já 
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O que convém notar é que não houve prova deste abatimento no encontro de contas 

para beneficiar o ex-presidente. Nada foi anexado neste sentido. E isto é muito grave no caso 

da imputação por corrupção passiva pelo fato do ex-presidente ter sido condenado pelo 

montante financeiro das reformas feitas no triplex terem sido abatidos de um caixa virtual em 

favor do PT. O ex-presidente não foi condenado por corrupção passiva por ter ocultado o 

bem, mas por ter recebido vantagem indevida através do abatimento neste encontro de 

contas144.  

Retornando a questão da vantagem indevida, Dieter e Zilio (2017, p. 342) apontam 

que “a decisão, nesse ponto, apela genericamente para a corrupção na Petrobras”, sustentando 

que o capital da OAS para a reforma do apartamento na cobertura que seria do ex-presidente 

“veio de um ‘propinoduto’ qualquer”. Para os professores, isto “não passa o umbral da 

especulação”, pois não há qualquer prova desse vício de origem, “ausente o rastreio do 

dinheiro destinado a esse fim pela empresa”. Os valores tanto podem ter vindo desse caixa 

escuso quanto da conta regular de pessoa física ou jurídica. Nada foi provado neste sentido145. 

Se a imputação de vantagem indevida ao ex-presidente, paga pelo Grupo OAS, em 

decorrência do contrato do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobras não foi provada, 

como se argumentou, menos ainda se provara com relação a qual ato de ofício o ex-presidente 

teria praticado no sentido da celebração dos contratos lesivos à Petrobras146. É a posição de 

                                                                                                                                                                                              
corriqueira, então 'Não vamos mudar a metodologia, vamos continuar com a metodologia, agora como tem 

coisas aqui de cunho pessoal, que trata do presidente, eu vou conversar com ele sobre isso e lhe retorno. Agora 

nesse encontro que nós vamos ter com a diretoria do Bancoop e com o seu pessoal eu gostaria que você não 

tratasse desse encontro de contas, eu queria que a empresa desse uma tranquilizada na diretoria do Bancoop que 

os empreendimentos iam prosseguir, que não haveria nenhuma solução de continuidade', e assim foi feito, houve 

isso. Passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vaccari me retornou dizendo que estava 
tudo ok, que poderíamos adotar o sistema de encontro de contas entre créditos e débitos que nós tínhamos com 

ele.” (PARANÁ, 2017) 
144 O fato é notório, pois o próprio magistrado nunca considerou a possibilidade do ex-presidente Lula ter 

recebido vantagens indevidas provenientes dos recursos ilicitamente desviados da Petrobras, inaugurando, dessa 

maneira, uma regra processual que lhe permite condenar com base em algo que não está presente na denúncia 

(CITTADINO, 2017, p. 167). Observa-se que, ao declarar isso, o julgador afirma a incompetência de sua 

jurisdição para julgar a ação, visto que Curitiba não é sede do apartamento, e sim São Paulo. 
145 No mesmo sentido Cunha, para quem, toda a teia de aranha que a sentença construiu para relacionar a 

condenação de Lula a acertos pretéritos feitos na Petrobras, e com um caixa imaginário de propinas, negócios 

dos quais Lula não participou e em relação aos quais não existe prova de sua cumplicidade, tudo isto é muito 

frágil, inverossímil, artificial. (CUNHA, 2017, p. 419) 
146 Importante, nesse sentido, é a análise de itens da sentença onde o magistrado conclui por provada a corrupção 

ativa: 835. Foi provado o esquema criminoso que vitimou a Petrobras e que envolvia ajustes fraudulentos de 

licitação e o pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobras, a agentes políticos e a partidos políticos. 

(PARANÁ, 2017). 838. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha um papel relevante no esquema 

criminoso, pois cabia a ele indicar os nomes dos Diretores ao Conselho de Administração da Petrobras e a 

palavra do Governo Federal era atendida. Ele, aliás, admitiu, em seu interrogatório, que era o responsável por dar 

a última palavra sobre as indicações, ainda que elas não fossem necessariamente sua escolha pessoal e ainda que 

elas passassem por mecanismos de controle (PARANÁ, 2017). 850. Considerando então que o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa eram proprietários de fato do apartamento 164-A, triplex, no Condomínio 

Solaris, no Guarujá, que as reformas foram a eles destinadas, e que os álibis do ex-presidente são falsos, há 



91  

Felippe (2017, p. 310) para quem “não há o mais remoto indício de prática de ato de ofício ou 

do domínio do que acontecia no âmbito da estatal.147” 

Nessa direção, com Filho (2017, p. 216) observa-se que para além da “inexistência de 

prova de que houve alguma vantagem” (já que o apartamento não foi recebido nem como 

propriedade nem como posse), “também não há qualquer prova de que se tal vantagem 

existisse ela seria indevida”. Não há provas de que o ex-presidente, ao indicar nomes para a 

Diretoria da Petrobras ao Conselho de Administração da empresa, “soubesse que tais pessoas 

estariam envolvidas em esquemas de corrupção lesivos à empresa”. Mais ainda: não há provas 

de que “tenha havido qualquer ordem de pagamento das diferenças entre um apartamento 

comum e um triplex” reformado que devesse ainda “sair de uma suposta conta geral de 

propinas”, “abastecida por um esquema de corrupção na Petrobras do qual o ex-presidente 

tivesse ciência.” 

Mas se não fosse o bastante tantos elementos indicativos de decisionismo por parte do 

magistrado, houve a utilização de matérias jornalísticas como fontes de prova na condenação 

do ex-presidente presentes nos pontos 451 e 452 da sentença148. 

Com Bahia, Silva e Oliveira (2017, p. 45) entende-se que, em um sistema acusatório, 

com disposições expressas “pela Constituição de 1988, arts. 1º, 5º, LIV, LV, LVI, e 129, I”, 

“provas que sustentam um decreto condenatório devem passar pelo crivo do contraditório”. 

Nesse sentido, indaga-se se uma condenação que se baseia em matéria jornalística, 

“impossível de ser contraditada, seria exercício de poder jurisdicional numa república, 

todavia, digna desse nome, ou de violência” (BAHIA; SILVA; OLIVEIRA, 2017, p. 45). 

                                                                                                                                                                                              
corroboração dos depoimentos dos acusados José Adelmário Pinheiro Filho e de Agenor Franklin Magalhães 

Medeiros, de que houve uma acerto de corrupção, tendo por beneficiário específico o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PARANÁ, 2017). 852. Definido que o apartamento 164-A, triplex, era de fato do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e que as reformas o beneficiavam, não há no álibi do acusado Luiz Inácio Lula da 

Silva o apontamento de uma causa lícita para a concessão a ele de tais benefícios materiais pela OAS 

Empreendimentos, restando nos autos, como explicação única, somente o acerto de corrupção decorrente em 

parte dos contratos com a Petrobras. Provado, portanto, o crime de corrupção. (PARANÁ, 2017) 
147 O professor entende que “essa fragilidade Moro tentou, em vão, compensar com confissões informais (não 

houve o acordo formal de delação premiada) dos corréus da OAS, particularmente Leo Pinheiro. Após negar, em 

uma primeira delação, a participação de Lula no esquema das propinas, Pinheiro mudou seu depoimento após ser 
preso por Moro. Viu a oportunidade de conseguir benefícios dizendo para Moro o que todo mundo sabia que 

Moro queria ouvir. Embora condenado a mais de trinta anos também em outro processo, teve suas penas 

unificadas para dois anos e seis meses de reclusão”. (FELIPPE, 2017, p. 310) 
148 451. Há matéria jornalística publicada em 10/03/2010, com atualização em 01/11/2010, na qual ali já se 

afirmava que o apartamento triplex no Condomínio Solaris pertencia a Luiz Inácio Lula da Silva e a Marisa 

Letícia Lula da Silva e que a entrega estava atrasada (item 418, "k"). (PARANÁ, 2017) 

452. Há aqui que ser descartada qualquer hipótese de manipulação da imprensa pois, nessa época, nem o ex-

presidente era investigado e nem a questão do triplex, o que só começou no final de 2014. O depoimento do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva também não é consistente com esse elemento probatório, pois afirma que 

jamais houve a intenção de adquirir o apartamento triplex, nem originariamente. (PARANÁ, 2017) 
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A questão é realmente absurda. E não cabe a alegação que as supostas matérias de 

jornais utilizadas como prova o foram feitas acidentalmente na sentença. Podem-se citar 

facilmente outros momentos, como os pontos 376 e 377 da sentença149: 

Com razão, Miranda (2017, p. 395) aponta que o julgador alega a venda do 

apartamento simples, originalmente adquirido pela família Lula, a terceiros, enquanto o 

triplex nunca foi disponibilizado ao mercado, e a existência da matéria publicada pelo jornal 

O Globo antes mesmo do início das investigações, que relacionava Lula com o bem, “como 

suficientemente comprobatórios de que o ex-presidente era o dono de fato do imóvel”, 

embora nunca tenha sequer exercido propriedade. Por isso: 

 

Ignora-se completamente o Princípio da Presunção de Inocência, o in dubio pro reo 

- que vem sendo repetidamente vilipendiado no processo penal brasileiro - e, 

principalmente, uma análise profunda sobre a admissibilidade e valoração das 
provas no processo. (MIRANDA, 2017, p. 395) 

 

4.4 JUIZ OU COORDENADOR DA OPERAÇÃO? A NULIDADE ABSOLUTA 

REVELADA PELO INTERCEPT BRASIL 

 

Como todo o desenrolar da ação penal foi um mosaico de procedimentos decisionistas 

do julgador, que coordenava o MPF, não surpreende o que aqui se analisa. O magistrado usa 

como elemento de prova o fato do ex-presidente não ter manifestado pela mídia reprovação 

com os fatos ocorridos no denominado Mensalão (AP 470)150.  

                                                             
149 376. Releva destacar que, no ano seguinte à transferência do empreendimento imobiliário para a OAS 

Empreendimentos, o Jornal O Globo publicou matéria da jornalista Tatiana Farah, mais especificamente em 
10/03/2010, com atualização em 01/11/2011, com o seguinte título "Caso Bancoop: triplex do casal Lula está 

atrasado" (evento 3, comp230) . (PARANÁ, 2017) 

377. A matéria em questão é bastante relevante do ponto de vista probatório, pois foi feita em 10/03/2010, com 

atualização em 01/11/2011, ou seja, quando não havia qualquer investigação ou sequer intenção de investigação 

envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva ou o referido apartamento triplex. Não havia, por evidente, como a 

jornalista em 2010 ou 2011 antever que, no final de 2014, ou seja, três anos depois, a questão envolvendo o ex-

presidente e o apartamento triplex seria revestida de polêmica e daria causa à uma investigação criminal. 

(PARANÁ, 2017) 412. Não muito depois, em 07/12/2014, o Jornal Globo publicou matéria dos jornalistas 

Germano Oliveira e Cleide Carvalho a respeito do apartamento triplex no Condomínio Solaris, no Guarujá, e 

que, segundo ela, pertenceria a Luiz Inácio Lula da Silva e a sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva 

https://oglobo.globo.com/brasil/cooperativa-entrega-triplex-de-lula-mas-tresmil-ainda-esperam-imovel-
14761809.  (PARANÁ, 2017) 
150 803. Foi para melhor entender a relação do ex-presidente com seus subordinados surpreendidos em práticas 

criminosas que este Juízo realizou no interrogatório da ação penal (evento 885) perguntas a respeito de sua 

posição em relação ao esquema criminoso denominado de "Mensalão" cuja existência foi reconhecida, com 

trânsito em julgado, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 470, com condenações criminais 

contra expoentes do Partido dos Trabalhadores como José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro e 

João Paulo Cunha. Na ocasião, o Juízo chamou a atenção do acusado para sucessivas entrevistas contraditórias 

por ele concedidas na imprensa sobre o tema, ora afirmando que teria sido "traído por práticas inaceitáveis", ora 

afirmando que não havia prova e que a decisão do Supremo Tribunal Federal teria sido política (“o mensalão, o 

tempo vai se encarregar de provar que o mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão 
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Com Morais e Marques (2017, p. 256) entende-se que um magistrado que, no 

exercício de sua função, traz como “prova processual as manifestações públicas do réu sobre 

outro processo”, as interpreta e conclui “que tais devem servir como elemento de prova” 

demonstra um raciocínio, “utilizando-se de Carl Schmitt, que para o juiz Sérgio Moro, o ex-

presidente Lula é o inimigo a ser combatido”. 

Rodrigues (2017, p. 117), nessa direção, aponta que não se teve um processo penal 

justo, pois inúmeras provas, as quais inocentavam Lula, foram colacionadas e nenhuma delas 

foi levada em consideração pelo magistrado. Observa-se que nem mesmo as declarações das 

testemunhas de defesa foram devidamente apreciadas e valoradas. O professor ressalta a 

“condenação fundamentada não em provas, mas em convicções” que se teve. E isso foi 

devido a razões de ordem política, inclusive com “o uso de reportagens veiculadas no Jornal 

O Globo de 10 de março de 2010”. Não é concebível que uma sentença judicial “dê um 

grande destaque para uma matéria jornalística” e diga que a mesma “é muito relevante como 

prova do caso sub judice” (RODRIGUES, 2017, p. 117). 

O ponto nodal que se quer chegar é este. A sentença e a condução do processo são 

completamente decisionistas. O direito foi para o magistrado o que ele queria que fosse, 

instrumentalizando-o para “caçada ao autor de um pretenso delito”, pois o ex-presidente seria 

punido pela sua identidade. A sentença decisionista151 conta com a suspensão de normas para 

o ex-presidente com recorrentes não consideração de regras constitucionais, penais e 

processuais152. 

                                                                                                                                                                                              
jurídica”), mas não obteve esclarecimentos. As várias entrevistas contraditórias concedidas pelo ex-presidente 

sobre os fatos abrangidos pela Ação Penal 470 encontram-se no evento 724, anexo 19, anexo 20 e anexo 22. 

(PARANÁ, 2017) 804. Usualmente, se um subordinado pratica um crime com a ignorância do superior, quando 

o crime é revelado, o comportamento esperado do superior é a reprovação da conduta e a exigência de que 

malfeito seja punido. Não se verificou essa espécie de comportamento por parte do ex-presidente, pelo menos 

nada além de afirmações genéricas de que os culpados deveriam ser punidos, mas sem qualquer designação 

específica, como se não houvesse culpados cuja responsabilidade já não houvesse sido determinada, como, no 

caso, aliás, da Ação Penal 470, com trânsito em julgado. Trata-se de um indício relevante de conivência em 

relação ao comportamento criminoso dos subordinados e que pode ser considerado como elemento de prova. 

(PARANÁ, 2017) 
151 No nosso ordenamento jurídico, vige oficialmente o mesmo direito penal, as mesmas normas do sistema 
criminal, “porém aplicadas e interpretadas oficiosamente de modo diferente por meio do que se entende por 

processo penal de exceção”. (LACERDA, 2017, p. 142) 
152 Ertle (2017, p. 448) considera que: “Em um contexto como este, marcado e orientado pelo direito penal do 

inimigo, os fatos não são investigados e as provas não são recolhidas. A condenação é prévia, ocorre no 

momento em que o inimigo é declarado. Cabe apenas seguir uma agenda adequada aos objetivos políticos da 

desconstrução da imagem e das realizações que asseguram reconhecimento e liderança a Lula. O desgaste é 

cotidiano, podendo chegar à destruição física. Acusa-se sistematicamente e nada se prova. Cabe ao acusado 

provar que é inocente, mas tudo se faz para desconhecer as provas de inocência apresentadas, como ocorreu no 

caso do apartamento e da chácara. Submetidos à lógica da condenação prévia, o poder judiciário recorre à 

literatura do direito penal do inimigo para condenar”. 
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Com isso, a sentença decisionista de Moro incorpora o que existe de pior na área 

jurídico-penal: a “lógica inquisitorial do eficientismo penal, do “direito penal do inimigo”, a 

confusão promíscua “entre o acusador e o julgador”. Enfim, expressa um retrocesso, uma 

volta ao passado pré-moderno, pré-iluminista, “socorrendo-se da opinião publicada para 

justificar suas arbitrariedades” (DORNELLES, 2017, p. 185). 

Na atualidade, a confusão entre acusador e julgador foi demonstrada. Em 09 de junho 

de 2019, o portal The Intercept Brasil153 deu início a uma série de matérias jornalísticas 

acerca de diálogos travados no aplicativo Telegram entre o procurador da República 

Dallagnol, o então julgador Sérgio Moro e entre os próprios integrantes do Ministério Público 

Federal. 

Os diálogos, cuja autenticidade foi confirmada por diferentes órgãos da imprensa e 

terceiros mencionados nas conversações, tornam ainda mais evidente a destruição do 

princípio do devido processo legal, pois denotam: (i) que foi o magistrado que comandou o 

início da persecução penal a partir de informação que teria recebido de uma “fonte”154; (ii) a 

existência de combinação prévia entre julgador e procuradores da República acerca de atos de 

persecução penal155; (iii) a coordenação que o então magistrado mantinha em relação às 

medidas de atribuição exclusiva do MPF156; (iv) a seletividade e a motivação política para a 

prática dos atos de persecução penal157; (v) reforçam a suspeição dos procuradores da 

República com base em elementos concretos e que tais agentes públicos agiram com 

motivação pessoal e política na prática dos atos de persecução realizados contra o ex-

presidente158. 

                                                             
153 Os diálogos estão disponíveis em: INTERCEPT BRASIL. https://theintercept.com/2019/06/12/chat-sergio-

moro-deltan-dallagnol-lavajato/. Acesso em: 30 dez. 2019. 
154 “7 de dezembro de 2015. Moro – 17:42:56 – Entao. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato 

estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de 

propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. 

Estou então repassando. A fonte é seria. Deltan – 17:44:00 – Obrigado!! Faremos contato. Moro – 17:45:00 – E 

seriam dezenas de imóveis” (INTERCEPT, 2019) 
155 Em 16 de outubro de 2015. “Deltan – 11:46:32 – Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia 

a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, 

antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar 

hoje? Moro – 11:51:08 – Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem se é uma boa ideia. Moro – 
12:00:00 – Teriam que ser fatos graves”. (INTERCPPT, 2019) 
156 “Deltan – 23:53:00 – Caro Juiz, seria possível reunião no final da segunda para tratarmos de novas fases, 

inclusive capacidade operacional e data considerando recesso? Incluiria PF também 17 de outubro de 2015 Moro 

– 08:41:56 – Penso que seria oportuno. Mas segunda será um dia difícil. Terça seria ideal.” (INTERCEPT, 2019) 
157 27 de fevereiro de 2016. “Moro – 11:21:24 O que acha dessas notas malucas do diretório nacional do PT? 

Deveríamos rebater oficialmente? Ou pela ajufe? Deltan – 12:30:44 – Na minha opinião e de nossa assessoria de 

comunicação, não, porque não tem repercutido e daremos mais visibilidade ao que não tem credibilidade” 

(INTERCEPT, 2019) 
158 13 de março de 2016. “Moro – 20:50:01 – Nobre, isso nao pode vazar, mas é bastante provável que a ação 

penal de sp seja declinada para cá se o LL nao virar Ministro antes. Deltan – 22:15:55 – Obrigado! Deltan – 
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A importância da revelação dos diálogos159 chegou a ser caracterizada como um marco 

para o Direito brasileiro, que não seria mais o mesmo. Streck fala em “DAI-DDI (Direito 

Antes de Intercept - Direito Depois de Intercept). Para o jurista, a questão é da escolha entre 

“o Direito, representado no projeto civilizatório do devido processo legal, ou a barbárie de ‘os 

fins justificam os meios’”: 160 

 

Então é hora de escolher. A mudança será para pior ou para melhor? Qual é o 

sistema que vai guiar nossas escolhas a partir daqui? Será o atropelo da legalidade e 

seu consequencialismo ad hoc? Como serão vistos, a partir de agora, a Constituição, 
o CPP, seus princípios e garantias? Escolheremos, afinal, o Direito ou a barbárie? 

(...) Tudo vai depender de algumas coisas como: acha(re)mos normal que juiz não 

tenha imparcialidade? Concorda(re)mos que juiz possa ser acusador? Juiz pode 

“comandar” o atuar do MP? (...) Eis a escolha: Estado de Direito ou Estado à 

margem do Direito. (STRECK, 2019b) 

 

A questão é fundamental. A tentativa de normalização das condutas de Moro e dos 

procuradores pode encorajar, ainda mais, que julgadores e magistrados tomem posturas tão 

arbitrárias e decisionistas quanto, afinal, se é normal e legal, pode-se fazer. Streck indaga no 

sentindo de se “alguém, depois de tudo, ainda tem dúvida de que o agir (estratégico) de Moro e 

Dallagnol, enfim, da "lava jato" como um todo, foi um exercício de lawfare, o uso político do Direito 

contra inimigos?” (STRECK, 2019). 

As ilicitudes são tantas e tão variadas que ignorá-las é um amplo exercício de 

autoengano. Avalizar o decisionismo de Moro e dos procuradores, por conta de uma suposta 

guerra à corrupção, com uma tão delineada quebra da imparcialidade é dizer que o Direito é 

um mero detalhe a ser contornado quando se tem um suposto fim maior a se perseguir, 

podendo ser modificado por novas regras arbitrariamente postas (como, por exemplo, para o 

                                                                                                                                                                                              
22:19:29 – E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande 

líder brasileiro (...) Moro – 22:31:53 – Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. Moro – 22:48:46 – 

Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o congresso. O melhor seria o congresso se 

autolimpar mas isso não está no horizonte. E não sei se o stf tem força suficiente para processar e condenar 

tantos e tao poderosos.” (INTERCEPT, 2019) 
159 Portanto, os diálogos revelam algo aterrador: buscou-se desvirtuar a verdadeira função do Estado-juiz para 

satisfazer anseios, interesses pessoais e de parte da sociedade e dos agentes públicos envolvidos e “corrompeu-se 
o devido processo e a garantia de ser julgado por um juiz imparcial, de forma jamais vista” (LOPES JÚNIOR, 

2019a). Lopes Júnior (2019) leciona que as conversas revelaram “uma relação promíscua entre o órgão de 

acusação e o órgão julgador, uma verdadeira protocooperação velada”, uma afinidade para que ambos sejam 

beneficiados e evidenciam uma amizade íntima entre o ex-juiz e os procuradores, além do claro e direto 

aconselhamento do ex-juiz ao Ministério Público — “o que fere diretamente os incisos I e IV, do artigo 254 e a 

igualdade de tratamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos”. Mais: “fere de morte o 

princípio supremo do processo penal: a imparcialidade do juiz”. 
160 STRECK, Lenio. Não, não é “normal” a promiscuidade entre juiz e parte. Não é, mesmo! Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-20/senso-incomum-nao-normal-promiscuidade-entre-juiz-parte-nao-

mesmo. Acesso em: 19 out. 2019b. 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-20/senso-incomum-nao-normal-promiscuidade-entre-juiz-parte-nao-mesmo.
https://www.conjur.com.br/2019-jun-20/senso-incomum-nao-normal-promiscuidade-entre-juiz-parte-nao-mesmo.


96  

ex-presidente não vige o sistema acusatório, o princípio da imparcialidade do julgador) dando 

ao caso contornos de sentido normativo para atingir o objetivo. 

A consequência é a falta de segurança jurídica e a supressão da análise do Direito por 

juízos morais e por política pura e simples. Analistas viram torcedores, que 

hermeneuticamente ignoram normas e interpretam outras estrategicamente, não pela 

utilização de parâmetros normativos, mas por parâmetros morais, emotivos e subjetivos, 

muitas vezes justificando atos ilícitos com “um consequencialismo seletivo (ad hoc)” 

(STRECK, 2019b).  

E a conclusão que se chega, depois todo o examinado, é que o magistrado 

sentenciante, após a divulgação dos diálogos, não deixou mais dúvidas em ser portador de um 

subjetivismo trazido por seu decisionismo voluntarista político-jurídico, de características 

autoritárias e antidemocráticas, utilizado para condenar o ex-presidente. 

 

4.5 A DESEJÁVEL COERÊNCIA E INTEGRIDADE NO DIREITO 

 

Através de qual maneira pode-se combater sentenças decisionistas como essa? Juristas 

de diversas matizes ideológicas responderiam a pergunta, como Habermas, Alexy, Dworkin. 

Ataca a discricionariedade judicial em sentido forte161, núcleo central de um ato decisório 

como este, em várias frentes teóricas que desaguam em sua concepção de Direito como 

integridade.  

A principal frente teórica é sua construção de decisão por princípio. Diferentemente de 

autores do positivismo normativista, Dworkin incorpora à Teoria do Direito a noção de 

princípios (general principles of law), padrões que deveriam ser observados por uma 

exigência da moralidade, com perfil juridicamente vinculativo (deontológico) como o de 

direito à consideração e respeito (right to equal concern and respect), que preexistem ao 

Estado (governnment). 

Para Dworkin, os princípios não estão a alargar a discricionariedade162 por tornarem 

mais aberta à atividade interpretativa; é do inverso que se cuida. Eles fechariam a 

                                                             
161 Para Dworkin, quando alguém encarregado de tomar uma decisão pode fazê-lo sem qualquer limitação 

estabelecida pelos padrões de uma autoridade superior, ele age com “poder discricionário” no sentido “forte”. No 

estudo do positivismo jurídico de Herbert Hart, o jusfilósofo norteamericano concluirá que o Direito, 

compreendido como um “sistema de regras” (primárias e secundárias, todas elas compostas por uma textura 

aberta), concede ao juiz este poder discricionário no sentido “forte”. 
162 Em contraposição à doutrina do poder discricionário, Dworkin passou a sustentar a existência da “única 

resposta correta” (the one right answer), qual seja, aquela que resolvesse melhor a dupla exigência que se impõe 

ao juiz: fazer com que a decisão se harmonize o melhor possível com a jurisprudência anterior e ao mesmo 

tempo a atualize (justifique) conforme a moral política da comunidade. Com Streck: a decisão (resposta) estará 
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interpretação e são, da discricionariedade, antagonistas, por não serem construídos pelo 

intérprete: os juízes não podem dizer que as leis expressam suas próprias convicções. Ou seja, 

os juízes não podem pensar que os dispositivos legais, mesmo que de textura aberta, 

expressam lugar ideal para implementação de suas convicções particulares, por mais que esse 

juízo lhes pareça correto. Somente se tal juízo for coerente, em princípio, com o desenho 

estrutural do sistema normativo como um todo e também com a linha de interpretação seguida 

por outros juízes do passado. Sem esses limites, situados, como se destacou, na história – 

institucional – do povo e na compreensão do Direito como integridade, uma leitura das 

normativas retumbaria na expressão de convicções pessoais dos juízes, reescrevendo o 

próprio Direito, desvirtuando-o. 

Por isso, os casos judiciais não devem ser decididos de forma discricionária. Pois, 

como explica Vieira (1999, p. 199), apesar de a regra muitas vezes não conter todos os 

elementos para a tomada de decisão, o Direito oferece outros critérios que também compelem 

o magistrado. Assim: 

 

não há uma liberdade total, onde o magistrado decide a partir de valores externos ao 

Direito, que, na maioria das vezes são os seus próprios, mas uma esfera carregada de 

princípios (que pertencem ao sistema jurídico) que limitam e impõem determinado 

sentido às decisões judiciais. É dentro dessa esfera que se deve decidir (VIEIRA, 

1999, p. 200). 

 

Os principios163 em Dworkin expressam e são portadores das razões, morais ou 

políticas, que fornecem ao juiz uma diretiva a respeito de suas decisões e fornecem critérios a 

serem observados pelos juízes, pela razão de que constituem uma exigência de justiça, 

equidade, ou de alguma outra dimensão da moralidade.  

Importante pontuar que estes princípios não são concebidos como entes dados 

previamente, de forma a serem alcançados por um esforço intelectual individual dos 

julgadores. Diferentemente, o manejo dos princípios aponta para os limites que se há de impor 

ao ato de aplicação judicial, em ordem a afastar dessa mesma aplicação as convicções 

políticas, morais e pessoais de quem decide, por isso que os princípios se vão afirmando e 

                                                                                                                                                                                              
adequada na medida em que for respeitada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe produzido 

democraticamente), evitada a discricionariedade (além da abolição de qualquer atitude arbitrária) e respeitadas a 

coerência e a integridade do direito, a partir de uma detalhada fundamentação. O argumento para a obtenção de 

uma resposta adequada à Constituição (resposta correta) deve ser de princípios, e não de política. Dito de outro 

modo, não se pode “criar uma grau zero de sentido” a partir de argumentação de política (policy). [...] (STRECK, 

2012. p. 591) 
163 Há, na teoria dworkiana, uma distinção crucial entre regras e princípios, dado que os princípios, ao contrário 

das regras, não indicam as consequências jurídicas que se seguem à realização das condições que estão previstas, 

mas exercem um peso na decisão judicial, que não se dá a partir de uma relação all or nothing. As regras, pois, 

hão de encontrar sustentação nos princípios, expressam-nos. 
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modificando ao longo do tempo e dependem de interpretações da prática jurídica como um 

todo, onde os intérpretes devem encontrar a melhor concepção dos princípios e que se encaixe 

no conjunto da história da nação a que servem (DWORKIN, 2006, p. 16). 

É que a noção de decisão por princípio serve como tentativa de superação do problema 

da discricionariedade em sentido forte, porque logrou encontrar uma alternativa ao 

naturalismo matemático das regras do positivismo (OLIVEIRA, 2008, p. 232). Em outros 

termos, não é idôneo esperar-se que os princípios sejam reduzidos a entes, a entidades 

objetivas, tendentes a serem manipuladas pelos juristas. Como de novo assinala Oliveira 

(2008, p. 232), os princípios acontecem em meio à moral que emerge da própria comunidade: 

 

ninguém imagina que os juízes possam ou devam decidir os casos por meio de um 

algoritmo que pretenda fazê-los chegar, ao longo de um processo lógico ou formal 

de outra natureza [...] Essa representação da decisão judicial é, e sempre foi, de uma 
inconsistência flagrante. Não há dúvida de que os juízes devem levar em 

consideração as conseqüências de suas decisões, mas eles só podem fazê-lo na 

medida em que forem guiados por princípios inseridos no direito como um todo, 

princípios que ajudem a decidir quais conseqüências são pertinentes e como se deve 

avaliá-las, e não por suas preferências pessoais ou políticas. (DWORKIN, 2010, p. 

148) 

 

Assim, para Dworkin, o princípio164 orienta a interpretação da prática judiciária e deve 

justificá-la de forma convincente. Dworkin pontuou que, quando um juiz identifica 

determinado padrão no Direito, como um princípio, isso deve ser compreendido como uma 

proposta interpretativa (o princípio se ajusta a alguma parte complexa da prática jurídica e a 

justifica; oferece uma maneira atraente de ver, na estrutura dessa prática, a coerência de 

princípio que a integridade requer). É nesse sentido que caminha Guest: 

 

se aceitamos que os julgamentos de direito devem ajustar-se às práticas 

institucionais, devemos aceitar que elas o fazem por uma razão. Qual a razão? 

Segundo Dworkin, nossos julgamentos devem ajustar-se às práticas institucionais 

não apenas porque devemos supor que nossa comunidade fala com uma só voz, mas 

também porque essa voz fala de uma maneira embasada em princípio (GUEST, 
2010, p. 59). 

 

Em todo o caso, os argumentos de princípio somente justificarão uma decisão quando 

for possível mostrar que o princípio citado é compatível com decisões anteriores que não 

foram refeitas (rejeitadas), e com decisões que a instituição está preparada para tomar em 

                                                             
164 Dworkin ensina que argumentos de princípio são argumentos em favor de um direito, e que argumentos de 

política são argumentos em favor de algum objetivo de cariz coletivo, geralmente relacionado ao bem comum 

(noutras palavras: os princípios são proposições que prescrevem direitos; as políticas são proposições que 

descrevem objetivos). 
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circunstâncias hipotéticas (universalização da argumentação). Sendo assim, um juiz que siga a 

concepção do Estado de Direito centrada nos direitos tentará, num caso controverso (antes: 

em qualquer caso), estruturar algum princípio que, para ele, capta, no nível adequado de 

abstração, os direitos morais das partes que são pertinentes às questões levantadas pelo caso. 

Por tudo isso, a importância da concepção dworkiana de princípio é basilar para sua 

construção teórica do Direito como integridade, tendo em vista que para Dworkin o direito 

como integridade: 

 

pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é estruturado por 

um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo 

adjetivo, e pede-lhe que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal 

modo que a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas 

normas. Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade 

assume, a ambição de ser uma comunidade de princípios (DWORKIN, 2007, p. 

271). 

 

Nos quadros de um Direito compreendido como integridade, “aplica-se” um princípio 

argumentando em favor dele. Ou melhor, argumentando em favor dos direitos (seja da sua 

garantia, seja da sua concretização). E essa argumentação deve ser guiada pela tarefa de 

reconstrução da história institucional do direito (preferencial, fundamental) que se visa a 

resguardar.  

Acoplada à frente teórica de decisão por princípio, a noção de coerência é basilar. 

Dworkin fala em “conjunto coerente de princípios”, como visto linhas acima. A demanda 

principiológica por igual respeito e consideração justifica essa demanda por coerência 

principiológica. A partir da integridade, todas as regras particulares e as deliberações 

legislativas em vigor hão de remontar a um único esquema de princípios coerentes entre si. 

Dworkin defende o ponto de que os juízes devem observar uma “coerência de 

princípio”, que exija que os diversos padrões que regem o uso estatal da coerção contra os 

cidadãos seja coerente no sentido de expressarem uma visão única e abrangente de justiça. 

Nesse trilho, o “Direito como integridade” supõe que as pessoas têm direito a uma extensão 

coerente, e fundada em princípios, das decisões políticas do passado. E a interpretação 

coerente do Direito em Dworkin é potencializada pela interpretação literária como modelo 

para o modo central da análise jurídica. De início, toma-se como analogia o exercício 

literário: cada romancista deverá criar um capítulo subsequente de uma obra coletiva, 

assumindo com seriedade a responsabilidade de criar, o quanto possível, um romance único, 

integrado (ao invés, por exemplo, de uma série de contos independentes com personagens 

desse nome). 
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Nesse mesmo sentido, Dworkin argumenta que cada juiz, assumindo o seu papel de 

“um romancista na corrente”165 deve ler o que outros juízes fizeram no passado, não apenas 

para descobrir o que disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o que esses juízes 

fizeram coletivamente, ou seja, como cada um deles (também) formou uma opinião sobre o 

“romance coletivo” escrito até então; nesses termos, ao decidir o novo caso, cada juiz deve 

considerar-se como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, sendo que o seu 

trabalho seria o de continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. 

Todas essas variáveis somadas, decisão por princípio, coerência e interpretação do 

magistrado como romancista na corrente, são elementos que compõem o quadro amplo de 

Direito como integridade de Dworkin: 

 

temos de insistir num verdadeiro princípio de poder166, uma ideia contida no 

próprio conceito de direito: a ideia de que, quaisquer que sejam as suas convicções 

acerca da justiça e da imparcialidade, os juízes têm também de aceitar um 

princípio superior e independente – o princípio da integridade. (DWORKIN, 2006, 

p. 133) 

 

A integridade é uma fonte hermenêutica para Dworkin, porquanto prescreve, nas 

decisões judiciais, que os juízes devam decidir os seus casos singulares como a melhor 

expressão possível do Direito. Além disso, a integridade no Direito tem a dimensão vertical e 

horizontal, porque, de início Dowrkin insiste que a decisão judicial deve ser uma questão de 

princípio, não de conciliação, estratégia ou acordo político. 

Em sua afirmação vertical, leciona Dworkin (2002, p. 204), a integridade seria 

observada quando o magistrado mostra que sua afirmação “é compatível com princípios 

embutidos em precedentes do Supremo Tribunal e com as estruturas principais de nossa 

disposição constitucional”. No caso penal em análise, as afrontas violaram, primeiramente, 

disposições infraconstitucionais e vários preceitos constitucionais, como a ampla defesa, a 

dignidade da pessoa humana, o multisecular princípio in dubio pro reo.  

                                                             
165 “Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele dever ler tudo o que outros juízes escreveram no 
passado [...] Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo 

empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções e práticas são a história; é 

seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que ele faz agora. Ele dever interpretar o que 

aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em 

alguma nova direção (DWORKIN, 2005, p. 238). 
166 Uma das facetas da integridade dworkiana é a “integridade política”, entendida como a necessidade de que o 

Estado tenha uma só voz e aja de modo coerente e fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, para 

estender a cada um os padrões fundamentais de justiça e equidade que usa para alguns, é uma virtude política, 

uma exigência específica da moralidade política de um Estado (personificado como um “agente moral”) que 

deve tratar os indivíduos com igual consideração e respeito. 
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Já a afirmação horizontal da integridade, se observa que, na medida em que um juiz 

adota um princípio em um caso, deve atribuir-lhe importância integral nos outros casos que 

decide ou endossa, mesmo em esferas de direito aparentemente não análogas. Como se vê - e 

a frase é exatamente de Dworkin: “o ponto central da integridade é o princípio” (2002, p. 205) 

o que é incompatível com agir político-estratégico (uma das várias facetas do decisionismo).  

Nesse sentido, o direito como integridade não admite o grau zero de sentido aplicado 

por intérpretes decisionistas: o intérprete busca respostas que combinem com suas práticas e 

tradições de sua comunidade histórica e com o texto constitucional, para que essas respostas 

possam, de maneira aceitável, ser consideradas como descrições de nossos compromissos 

como nação” (DWORKIN, 2010, p. 175). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dissertação buscou realizar uma investigação crítica acerca de como alguns juízes 

e tribunais decidem os casos que lhe são submetidos de maneira solipsista. Tomou como 

ponto de partida o decisionismo judicial - ou decisão arbitrária – como comportamento do 

magistrado que, ao proferir suas decisões, não atua de forma comprometida com as normas 

pertinentes ao caso jurídico. Ao contrário, exerce suas funções de forma a emitir desejos 

pessoais, sejam eles políticos ou extranormativos. Nesse sentido, o ponto fundamental na 

discussão proposta é uma reflexão teórica sobre as decisiões arbitrárias no Judiciário do país. 

Com base na centralidade da questão de desrespeito à legalidade, o objetivo da 

dissertação foi realizar um diálogo entre teoria do Direito como coerência e integridade de 

Dworkin, dando ênfase também à questão da arbitrariedade de um caso penal 

exaustivamente discutido pela doutrina e pela mídia nacional, como tentativa de fortalecer a 

necessária repulsa a comportamentos doutrinários e jurisprudenciais capazes de ferir a 

autonomia do Direito. Qualquer forma de manifestação voluntarista, numa decisão judicial, 

representa graves prejuízos à realização do Estado Democrático de Direito. 

Na dissertação foi adotada uma visão crítica do Direito encampada pela defesa de 

uma postura zetética-filosófica na análise do fenômeno jurídico, que há muito deixou de ser 

estritamente dogmático.  

O trabalho tensionou concepções de discricionariedade através de imersão teórica na 

obra de autores positivistas – Kelsen e Hart – para depois cotejá-la com a noção de 

discricionariedade em sentido forte e fraco em Dworkin. A estratégia para blindagem de 

arbitrariedade nos atos decisórios passa por não possibilitar ao intérprete ampla liberdade 

decisória, afinal decidir não é escolher a partir de uma ampla discricionariedade. Para 

Dworkin o discricionarismo é antidemocrático: em seu sentido forte, a discricionariedade 

requer a incontrolabilidade da decisão. 

 Adotou-se uma perspectiva pós-positivista de Direito com uma consequente 

preocupação teórica de concretude interpretativa. Se uma das características do positivismo 

era maior ênfase à investigação teórica, suprimindo a práxis de sua esfera de análise, a 

abordagem pós-positivista da dissertação dedicou-se à aplicação do Direito. Em outros 

termos, salta-se do simples entendimento das normas em direção à discussão e 

enfrentamento dos problemas relativos à sua efetiva concretização.  

O inter-crítico da dimensão sociológica da dissertação situa, então, a realidade 

brasileira. A hipótese explicativa de Raymundo Faoro da ligação entre estamento e 
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patrimonialismo foi desenvolvida como uma das condições de possibilidade de um 

Judiciário arbitrário em suas decisões. Por ter-se uma ideologia presente no corpo da 

sociedade maximizadora de desigualdades, dificultam-se no campo dos discursos de 

aplicação do Judiciário posturas incomumente racionais. 

Toda a radiografia de formação de um patronato brasileiro, no qual o poder público é 

exercido, é usado como se fosse privado. A conexão entre o patrimonialismo e o estamento 

nos fornece um início explicativo para posturas decisionistas. O estamento, nascido do 

patromonialismo, é a ordem do privilégio, que atua na manipulação do aparelho estatal que 

se mantém no poder por meio da apropriação de oportunidades econômicas e jurídicas, na 

esfera pública ou privada, retroalimentada pela desigualdade social. 

O decisionismo judicial é catalizado pela peculiaridade histórica brasileira, composta 

por uma camada dirigente que atua em nome próprio, servida dos instrumentos políticos 

derivados de sua posse do aparelhamento estatal. Por isso, no Brasil se tem um modo de 

decidir juridicamente, por vezes nos moldes estamentais, sem obediências às regras e 

princípios constitucionais. Assim, a utilização do Judiciário para aplicação de preferências 

pessoais se naturaliza ligada à concepção de que a estrutura pública está ali para ser utilizada 

pelos membros do estamento, entre os membros das classes privilegiadas que estão no 

poder.  

Os intérpretes deveriam aplicar a lei de maneira coerente e republicana, e não 

calcados em posicionamentos privados que impõem uma representação subjetiva ou de uma 

consciência isolada sobre a normatividade, o que reforça a pessoalidade em um local onde 

deveria vigorar a intersubjetividade e imparcialidade. Em um Estado Democrático de 

Direito, o magistrado faz escolhas apenas em sua vida particular; no âmbito jurídico suas 

decisões devem observar a normatividade e os argumentos de integridade e coerência 

subordinando-se sempre a uma efetiva jurisdição constitucional.  

Desse modo, é possível observar que o problema do decisionismo não ocorre quando 

o Poder Judiciário legitimamente interfere na esfera pública para garantir a efetividade de 

direitos previstos na Constituição. Neste caso, o Judiciário cumpre uma tarefa institucional 

que está inserida num modelo de Estado ordenador, promovedor e que assumiu a função de 

transformar as estruturas sociais. Ao contrário, os desvios judiciais ocorrem nos momentos 

em que os juízes impõem suas vontades contra a própria Constituição, permitindo que, mais 

uma vez, convições pessoais se sobreponham ao Direito. 

A dissertação, ao focar no termo decisionismo e em pontos centrais do debate ao 

longo dos tempos, passa por Schmitt, para quem decisionismo é elemento puro de decisão e 
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não é derivado do conteúdo da norma. Para o autor, o Direito é válido não por expressar em 

seu conteúdo racionalidade, mas porque foi sancionado pelo soberano para providenciar 

tranquilidade, segurança e ordem. Consequentemente, o Judiciário é decisão e não justiça 

(SCHMITT, 2007, p. 19-20). 

O termo ganhou maior destaque no Brasil no campo dos discursos de aplicação, 

notadamente na jurisdição constitucional, com a tradução da obra de Friedrich Müller. O 

constitucionalista combateu posturas decisionistas enfatizando, ao contrário de Schmitt, a 

necessidade de existir uma vinculação entre o texto e a norma; sendo o primeiro o ponto de 

partida e o limite máximo da interpretação. Não existirá espaço para a livre escolha do 

magistrado, visto que todos os elementos constituintes da decisão não poderão prescindir de 

uma justificação metódica. Se não há suporte em um texto normativo para tomada de 

decisão, ela não é uma decisão jurídica. Sua busca é superação da discricionariedade em 

sentido forte que ocorre na aplicação do Direito. Ele sinaliza que as normas não surgem 

como um ato de vontade destituído materialmente. 

Lenio Streck, nesta toada, desde fins da década de 1980, produziu obras que buscam 

por uma solução para a arbitrariedade e o decisionismo que pautam a realidade brasileira, e 

que representam uma ameaça direta à estabilidade e à integridade do Direito. Streck, sinaliza 

uma crítica que busca a superação do positivismo, que em casos difíceis possibilita o salto 

rumo à discricionariedade e o decisionismo.  

Dentro da corrente strekiana, Tassinari sistematizou alguns dos múltiplos desafios 

ligados ao decisionismo judicial brasileiro, quais sejam: o enfrentamento das recepções 

teóricas equivocadas (e de suas mixagens) compostas pelo ativismo norte-americano, a 

jurisprudência dos valores e a ponderação alexyana.  

A professora gaúcha pontua que, da jurisprudência dos valores, movimento que 

surgiu do constitucionalismo alemão, os operadores jurídicos brasileiros assimilaram a 

teoria da Constituição, concebida como ordem de valores, na qual a atuação jurisdicional 

está fundamentada em critérios extralegais. O magistrado estaria autorizado a preencher o 

caso concreto, mediante valorações advindas de seus valores pessoais.  

Imerso no contexto da jurisprudência dos valores está a aceitação acrítica de Alexy. 

Se princípios são entendidos como “mandados de otimização”, ganha espaço a técnica 

ponderativa, que assume a feição do sopesamento entre princípios. Porém, diferentemente 

da teoria alexyana, onde originalmente a ponderação é apresentada como regra, a recepção 

brasileira entende que o procedimento passa pelo confronto direto entre princípios, 

concepção também equivocada.  
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Como terceira recepção teórica equivocada e propulsora de decisionismo se tem 

experiência norte-americana, donde se extraiu a noção de governo de juízes e a afirmativa 

de que ativismo judicial é bom para a democracia quando direcionado a concretizar direitos. 

Todavia, como Tassinari demonstra, estas assimilações desconsideraram completamente a 

contribuição norte-americana, que caracterizam o ativismo como interferência política 

direta. 

Todos esses fatores resultam no protagonismo judicial: através dos valores, juízes e 

tribunais desvinculam-se da legalidade; pela ponderação, abre-se espaço à vontade do 

intérprete na escolha dos princípios que serão colocados em colisão; e, por fim, com o 

ativismo norte-americano, o Judiciário assume uma atuação de total interferência política. 

De um modo ou de outro, tudo repercute em uma acentuada concessão de poderes aos 

magistrados, que culmina em decisionismos. 

Conseguir romper com estas influências teóricas que dão ênfase ao protagonismo 

judicial é um grande desafio. Todas elas dão azo à defesa, segundo a qual a interpretação por 

órgãos jurídicos são atos de vontade - e não atos de conhecimento do Direito positivo - que 

ocorrem criando direitos. Obviamente, tal entendimento amplia exponencialmente os 

poderes jurisdicionais. O Direito passa a ser unicamente aquilo que é produzido pelos juízes, 

e a configuração de um Judiciário não decisionista demanda a superação de um imaginário 

no qual os juízes possuam amplos poderes de escolha.  

Inserido na discussão acerca do decisionismo judicial se situa Santos Júnior (2013). 

Em sua dissertação, o autor (e magistrado) investiga duas posturas que deformam a 

interpretação do Direito no Brasil e propõe a solução para resolver esse problema. Identifica, 

em ambas, o decisionismo fundado na vontade de poder, rompendo-se a normatividade.  

Se de um lado tem-se a cúpula – que o autor toma como sinônimo de Tribunais 

Superiores – que a pretexto de maior eficiência, importa institutos que, pretensamente, 

seriam da common law, mas que estão fora do contexto de sua criação e são aplicados de 

maneira deturpada, ou por não guardarem as especificidade do caso concreto ou por se 

descolarem na normatividade, constituem exercício escamoteado da vontade de poder;  

doutro lado, em suas bases (que o autor entende como primeira instância),  há 

predominância da aceitação acrítica e obediente dessa common law à brasileira, expresso em 

súmulas e em enunciados assertóricos abstratizados. Assim, nas bases, o fenômeno do 

decisionismo subsiste como prática suplementar, numa aprendizagem por observação das 

cúpulas. 

O modelo hegemônico utilizado pelo judiciário brasileiro para pensar/enxergar o 
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mundo funda-se na vontade de poder em Nietzsche. A vontade de poder é sempre uma 

vontade essencial. Sendo essencial e não algo pontual (não é uma vontade de poder de algo), 

ela é sempre uma busca constante. E assim, todo ser é um querer-ser-mais-poder. No livro 

Assim Falava Zaratrusta (2013), uma narrativa fictícia, Nietzsche desenvolve pela primeira 

vez seu conceito de vontade de poder. Embora haja divergências sobre seu alcance, o 

sentido que atribuímos é o de que representa o desejo inesgotável do homem de dominar.  

A vontade de poder, ou o poder de dizer uma vontade e a ideologia patrimonialista 

estamental vampirizam a esfera pública. O uso do espaço público para fins privados é a 

prioridade. O Judiciário, também historicamente controlado pelo estamento, tem em sua 

maior serventia dar uma carapaça de legalidade ao status quo, na manutenção das relações 

desiguais de poder na sociedade. 

A ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, processo estudado para a análise de 

nossa hipótese, é um dos exemplos brasileiros contemporâneos característicos de 

decisionismo judicial. O processo em questão é a acusação de que o ex-presidente Lula seria 

proprietário de um apartamento do tipo triplex, supostamente adquirido através de um 

esquema de corrupção. No julgamento do caso, vários elementos se combinaram em uma 

decisão solipsista, arbitrária, suspeita e parcial, que sequer respeitou as regras mais 

elementares de lógica formal, de direito constitucional, de direito processual, de todo uma 

gama de normas de direito material. 

Aliado ao contexto brasileiro de patrimonalismo, estamento, magistrados embuídos 

de vontade de poder, tem-se, no caso, o contexto do avanço da exceção. A Operação Lava 

Jato justifica seus procedimentos de exceção de forma explícita, através da ajuda da grande 

mídia que há muito havia elegido o ex-presidente como figura do inimigo, personificação da 

corrupção no Brasil. A este indivíduo está, mais do que nunca, autorizado a não se 

reconhecer os sentidos autênticos da lei, as conquistas civilizatórias.  

O agir estratégico e contínua leitura de contexto, com realinhamento de ações, pelo 

magistrado sentenciante e acusação oficial, que se portaram ilegalmente, com alinhamentos 

entre juiz e acusação e táticas de enfrentamento e oposições à defesa é um dos elementos 

principais das variáveis decisionistas da sentença. Não obstante, as ações na imprensa e o 

caldo midiático criado utilizado para mitigação da presunção de inocência do ex-presidente 

e estabelecimento de sua culpabilidade a priori, através da gestão de macro pressões da 

mídia e da sociedade, é uma das variáveis que não deve ser desprezada. 

No plano estritamente processual, a manipulação arbitrária de um arsenal de 

significantes com frágeis deslocamentos argumentativos para se atingir o objetivo inicial do 
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processo e a utilização deste mesmo processo como guerra, com noções precisas de timing e 

ações cuidadosamente orientadas para a condenação, com antecipações de sentido e de 

comportamento, potencializam a noção do processo como instrumento decisionista, que foi 

acompanhado de utilização, não de pretensão acusatória, mas de pretensão delatória 

utilitária, baseada em prisões processuais longas, com a criação da nova figura do delator 

informal. 

Por isso, quando Dworkin diz que o juiz deve decidir por argumentos de princípio e 

não de política, o jusfilósofo quer apontar para os limites que deve haver na aplicação 

judicial. Para o Direito, não importa a moralidade do juiz, sua intimidade, opções políticas e 

subjetividade. Deve decidir pelos princípios normatizados no ordenamento jurídico. 

E, nessa direção, o escopo de um magistrado responsável com o cargo que ocupa é 

situar o seu caso concreto dentro da cadeia da integridade do Direito. Em consequência, a 

decisão jurídica não é processo de escolha subjetiva, arbitrária e solipsista do julgador, mas 

um processo no qual o julgador interpreta o Direito de acordo com princípios normatizados 

pela comunidade política. 

No caso analisado, o decisionismo é praticado pormenorizadamente em diversos 

atos, como na análise dos requisitos objetivos e subjetivos das figuras típicas, na 

caracterização do concurso material de crimes, no próprio conceito de culpabilidade 

empregado pelo julgador – culpabilidade transdelitiva –, na punição tomada como base o 

autor e não o fato, na negação do princípio da individualidade da pena, no desrespeito ao 

princípio da correlação entre acusação e sentença. 

A sentença decisionista não apresenta nexo causal entre propriedade do triplex 

(construiu-se a nova figura doutrinária do “proprietário de fato”) e ato de ofício do ex-

presidente. Ou seja, o objeto material dos dois crimes imputados é inexistente. A 

indeterminação dos fatos, da conduta praticada pelo ex-presidente impede até a análise 

prescricional. Convém pontuar ainda que a condenação por corrupção passiva reverte até a 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, emanando de uma escolha isolada 

de uma única pessoa. 

O magistrado, ao agir assim, realiza na prática a expressão utilizada por Wolfe 

(1994, p. 3-7), em trabalho que analisa o ativismo judicial na suprema Corte Americana em 

sua atual fase: “judge-made-law”. Ao não respeitar sequer o princípio da legalidade e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o intérprete demonstra a compreensão de que o 

julgamento era legislativo (portanto, político), com o massivo desrespeito à doutrina e às 

regras de estabelecimento de precedentes à luz de novas circunstâncias, uma experiência de 
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se estar a julgar um inimigo político – o que revela de sobremaneira a “expansão global do 

poder do Judiciário” (TATE; VALLINDER, 1995, p. 28-32). 

As práticas decisionistas do magistrado foram reveladas também fora dos autos. O 

portal The Intercept Brasil divulgou diálogos entre o procurador da República Dallagnol, o 

então julgador Sérgio Moro e entre os próprios integrantes do Ministério Público Federal. 

Esses diálogos, cuja autenticidade foi confirmada por órgãos da imprensa e terceiros 

mencionados nas conversações, aconteceram em aplicativos de conversa de telefone celular.  

As ilicitudes são tantas e tão variadas que ignorá-las é um amplo exercício de 

autoengano. Avalizar o decisionismo de Moro e dos procuradores, por conta de uma suposta 

guerra à corrupção, com uma tão delineada quebra da imparcialidade é dizer que o Direito é 

um mero detalhe a ser contornado quando se tem um suposto fim maior a se perseguir, 

podendo ser modificado por novas regras arbitrariamente postas (como, por exemplo, para o 

ex-presidente não vige o sistema acusatório, o principio da imparcialidade do julgador) 

dando ao caso contornos de sentido normativo para atingir o objetivo. 

A proposta para o combate de uma sentença decisionista como esta, passa, segundo a 

proposta do trabalho, por Dworkin. Este ataca a discricionariedade judicial em sentido forte, 

núcleo central de um ato decisório como este, em várias frentes teóricas que desaguam em 

sua concepção de Direito como integridade. 

A principal frente teórica que fornece os elementos do direito como integridade é a 

ideia dworkiana de decisão por princípio. Estes fechariam a interpretação e são da 

discricionariedade, antagonistas, por não serem construídos pelo intérprete: os juízes não 

podem dizer que as leis expressam suas próprias convicções, por mais que esse juízo lhes 

pareça correto. Os princípios em Dworkin expressam e são portadores das razões, morais ou 

políticas, que fornecem ao juiz uma diretiva a respeito de suas decisões e fornecem critérios 

a serem observado, pela razão de que constituem uma exigência de justiça, equidade ou de 

alguma outra dimensão da moralidade. 

Acoplada à frente teórica de decisão por princípio, a noção de coerência é basilar. 

Dworkin fala em “conjunto coerente de princípios”, como visto linhas acima. A demanda 

principiológica por igual respeito e consideração justificam essa demanda por coerência 

principiológica. A partir da integridade, todas as regras particulares e as deliberações 

legislativas em vigor hão de remontar a um único esquema de princípios coerentes entre si.  

A integridade é uma fonte hermenêutica para Dworkin, porquanto prescreve, nas 

decisões judiciais, que os juízes devam decidir os seus casos singulares como a melhor 

expressão possível do Direito.  
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Nesse sentido, o Direito como integridade não admite o grau zero de sentido aplicado 

por intérpretes decisionistas: o intérprete busca respostas que combinem com as práticas e 

tradições de sua comunidade histórica e com o texto constitucional, para que essas respostas 

possam, de maneira aceitável, ser consideradas como descrições de nossos compromissos 

como nação. 

A normatividade, como diz Dworkin, é expressão da isonomia. O juiz não recebeu 

um cheque em branco para fazer o que quiser, agir de acordo com seus valores pessoais no 

exercício da jurisdição. Juris dictio é dizer o direito. O direito que está na normatividade, no 

feixe de textos que tem por fundamento uma Constituição democraticamente promulgada. 

Em suma, toda a discussão acerca do decisionismo se resume na tentativa de 

isonomia e segurança jurídica. Casos iguais devem ser jugados de formas iguais, não 

dependendo do intérprete. Não se pode dar as costas à igualdade. A igual consideração pelo 

destino de todos os cidadãos “é a virtude soberana da comunidade política”. E a lei deve ser 

igual para todos. Como já disse o magistrado responsável pela sentença do ex-presidente: 

não importa quão alto você esteja, a lei está acima de você. Complemento: está acima de 

todos nós. 
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