
O rei Luís XIV dizia: "L’État c’ est moi" (O Estado sou eu). 

 

 “Nenhum juiz real poderia impor nada que, 
de uma só vez, se aproxime de uma 
interpretação plena de todo o direito que 
rege sua comunidade. É por isso que 
imaginamos um juiz hercúleo, dotado de 
talentos sobre-humanos e com um tempo 
infinito a seu dispor. Um juiz verdadeiro, 
porém, só pode imitar Hércules até certo 
ponto.” (Dworkin, 1999a, p. 294) 

 

A verdade é sempre contada com a sua história, valores, certezas e índice a 

partir da voz dos vencedores, da força dos que retornam após a batalha. Às 

vezes, poucos permanecem de pé para promover a construção do relato dos 

detalhes das situações no campo de batalha. 

Nas últimas horas no Brasil, quando um magistrado derruba uma liminar e 

publica uma selfie com legenda: “Fora Dilma”, lembro-me das minhas primeiras 

aulas sobre ativismo político do judiciário. “O ativismo judicial foi mencionado 

pela primeira vez em 1947, pelo jornalista norte-americano Arthur Schlesinger, 

numa interessante reportagem sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Para o jornalista, caracteriza-se ativismo judicial quando o juiz se considera no 

dever de interpretar a Constituição no sentido de garantir direitos que ela já 

prevê, como, por exemplo, direitos sociais ou econômicos”. 

Quando um magistrado evoca uma concepção doutrinária em completa 

incongruência ao tema, volto-me as aulas de hermenêutica e dou-me o direito 

de pensar na complexa construção de uma sentença sobre responsabilidade civil 

objetiva de um funcionário do Estado, quando o mesmo comete por imperícia, 

imprudência ou negligência um crime já tipificado (definido em lei a sua 

proibição). Isto pois, é conciliado a responsabilidade civil do Estado não se 

confundir com as responsabilidades criminais e com as responsabilidades 

administrativas dos agentes públicos, por tratar-se de instâncias independentes.  

Estas coisas são ditas para nos remeter a Dworkin, quando o mesmo afirma: 

“sua ideia daquilo que a prática ‘realmente’ requer para melhor servir à 

justificativa que ele aceita na etapa interpretativa” (Dworkin, 1999a, p. 81-2). 

Doworkin ainda pontua: “essas convicções não precisam ser tão compartilhadas 

pela comunidade quanto a noção do intérprete acerca dos limites da pré-
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interpretação, ou mesmo quanto a suas convicções sobre o devido grau de 

adequação” (Dworkin, 1999a, p. 84).  

É nobre a vontade exigida pelo Direito e sua vocação de nos fazer acreditar 

existir isonômica Justiça. A citação de doutrinadores em petições iniciais por 

operadores do Direito e na proclamação de sentenças por Assessores judiciários 

e Juízes nos convoca mais uma vez a refletirmos a exigência de equidade entre 

a tese e a síntese, ainda que Dworkin advogue: “toda comunidade tem seus 

paradigmas em direito, proposições que na prática não podem ser contestadas 

sem sugerir corrupção ou ignorância” (Dworkin, 1999a, p. 110). 

A despeito de respeito ao devido processo legal, já diversas vezes, quando os 

mestres teorizam a respeitabilidade e a exigibilidade de ampla defesa e 

contraditório é preciso ser enfático em afirmar: A Justiça e a Deusa musa do 

Direito são Deficientes visuais”. Inadvertidamente, existem no judiciário brasileiro 

presos sem julgamentos; presos sem direito a ampla defesa e contraditório no 

inquérito; condenados sem provas. Não se deve entregar o futuro de uma pessoa 

ao feeling do Fumus boni iuris; ou aos caprichos da falibilidade de um ser 

humano.  

Para finalizar, mais uma vez Dworkin nos brinda com uma cosmovisão perplexa, 

entretanto, real, atual e pertinente: “Um juiz consciente de seu convencionalismo 

estrito perderia o interesse pela legislação e pelo precedente exatamente quanto 

ficasse claro que a extensão explícita dessas supostas convenções tivesse 

chegado ao fim. Ele então entenderia que não existe direito, e deixaria de 

preocupar-se com a coerência com o passado; passaria a elaborar um novo 

direito, indagando qual lei estabeleceria a legislatura em vigor, qual é a vontade 

popular ou o que seria melhor para os interesses da comunidade no futuro.” 

(Dworkin, 1999a, p. 159) 
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