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“Ivan Karamazov said that if God does not exist everything is permitted, and 

tradicional legal thinkers are likely to say that if legalism (legal formalism, 

orthodox legal reasoning, a ‘government of laws not men’, the ‘rule of law’ as 

celebrated in the loftiest Law Day rhetoric, and so forth) does not exist everything 

is permitted to judges – so watch out! Legalism does exist, and so not everything is 

permitted. But its kingdom has shrunk and grayed to the point where today it is 

largely limited to routine cases, and so a great deal is permitted to judges” (Richard 

Posner, How judges think, 2008) 



RESUMO 

 

Trata-se de tese de doutorado em que a autora faz um estudo sobre a motivação das 
decisões judiciais, no intuito de analisar as peculiaridades que a argumentação jurídica 
adquiriu em um momento de intensa criação judicial do direito e de valorização dos 
precedentes judiciais.  

A primeira parte do trabalho avalia a concepção atual de jurisdição em 
contraposição à visão clássica, focalizando os reflexos da argumentação jurídica na 
jurisdição do Estado contemporâneo.   

A segunda parte aborda o perfil do julgador no século que se convencionou chamar 
de século da jurisdição. É discutida a função criativa que o juiz desempenha diante da 
interpretação de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, e os limites da criatividade 
judicial em face do dever constitucional de motivar as decisões.   

Na terceira etapa do estudo são feitas considerações acerca do perfil histórico da 
motivação, especificamente a exigência da motivação da sentença no processo civil 
romano, no direito canônico e, por último, a influência das fontes lusitanas sobre a 
motivação da sentença no direito brasileiro.   

Na quarta parte, a autora mostra uma perspectiva constitucional da motivação, 
garantia em um Estado Democrático de Direito e manifestação do devido processo legal 
substancial, como limitação do poder jurisdicional.  

A quinta parte examina a motivação sob a perspectiva da técnica processual, com 
diversos subitens, onde são estudados, dentre outros aspectos, o conteúdo da motivação, a 
motivação e os julgamentos feitos com base na equidade, com base em súmula vinculante 
e com a utilização de máximas da experiência. Há um item específico sobre vício da 
motivação e coisa julgada.  Analisa-se também a deficiência da motivação como fator de 
atraso da prestação jurisdicional, as recentes reformas legislativas processuais e a 
valorização dos precedentes judiciais e, finalmente, a nítida aproximação que vem 
ocorrendo entre o nosso sistema de civil law com o sistema de common law. 

A sexta e última parte do trabalho aborda o que a autora denomina de momento 
jurisprudencial do direito. No primeiro subitem, percorre-se todo o trajeto desde a 
codificação até a superação do modelo positivista e o aumento do espaço para o papel 
criativo dos julgadores. No segundo subitem, é feito um enfoque da motivação no contexto 
do direito moderno, mostrando a insuficiência do raciocínio silogístico na aplicação do 
direito e a busca pelo juiz do resultado mais justo para a solução do caso concreto, 
concluindo por uma mudança de paradigma na era pós-positivista, que coloca a motivação 
das decisões no rol das prioridades no estudo do processo civil e obriga a uma releitura da 
sua função e importância. 
 

Palavras-chave: motivação, argumentação jurídica, jurisdição, pós-positivismo, 

precedentes judiciais, criação judicial do direito. 



SUMMARY 

 
This is a doctorate thesis in which the author studies the reasoning of legal 

decisions in order to analyze the peculiarities acquired by legal argumentation in a moment 
of intensive judicial creation of law and appreciation of precedents. 

The first part of the work evaluates the current concept of jurisdiction as opposed to 
the classic view, focusing on the effects of legal argumentation in the jurisdiction of 
contemporaneous States. 

The second part deals with the profile of judges in the so-called jurisdiction 
century. The author discusses the creative function performed by judges when interpreting 
general clauses and undetermined concepts as well as the limits on judicial creativity given 
the constitutional duty according to which decisions have to be reasoned. 

In the third phase of the studies, the author considers the historic profile of 
reasoning, specifically the requirement for sentences to be reasoned in Roman civil 
procedure, in canon law, and finally the influence of Portuguese sources concerning the 
reasoning of legal decisions on Brazilian law. 

In the fourth part, the author shows a constitutional perspective on reasoning, as a 
guarantee in a Democratic State characterized by Rule of Law and an expression of 
substantial due process of law that limits jurisdictional power. 

The fifth part examines reasoning under the perspective of procedural technique 
and contains several sub-items that study, among other aspects, the contents of reasoning, 
reasoning and equitable judgements, judgements based on binding precedents and 
judgements based on experience principles. There is a specific item on defective reasoning 
and res judicata. The author also analyzes the deficiency in reasoning as a factor 
contributing to delays in the jurisdictional activity, recent changes in procedural laws and 
appreciation of precedent and finally how our civil law system is clearly becoming closer 
to the common law system. 

The sixth and final part of the work approaches what the author calls law’s 
precedent moment. In the first sub-item, the author goes all the way from codification to 
the moment in which the positivist model is left behind and there is more room for the 
creative role of judges. In the second sub-item, reasoning is focused in the context of 
modern law, showing the insufficiency of syllogistic thinking when applying the law and 
how judges are now seeking the most just results to solve actual cases. The conclusion of 
the author is in favor of changes in paradigm in the post-positivist era placing judgement 
reasoning as a priority in the study of civil procedure and forcing its role and importance to 
be revisited. 

 

Keywords: reasoning, legal argumentation, jurisdiction, post-positivist, precedents, judicial 

creation of law. 



RIASSUNTO 
 

Si tratta della tesi di dottorato in cui l'autrice fa uno studio sulla motivazione delle 
decisioni giudiziali, nell'intuito di analizzare le peculiarità che l'argomentazione giuridica 
ha acquisito in un momento di intensa creazione giudiziale del diritto e di valutazione dei 
precedenti giudiziali. 

La prima fase del lavoro valuta la concezione attuale della giurisdizione in 
contraposizione alla visione classica, focando i riflessi dell'argomentazione giuridica dello 
Stato contemporaneo. 

La seconda parte si referisce al profilo del giudice nel secolo che si è convenzionato 
chiamare di secolo della giurisdizione. É discussa la funzione creativa che il giudice ha 
effetuato dinanzi dell'interpretazione di clausole generali e concetti indeterminati ed i limiti 
della creatività giudiziale davanti al dovere costituzionale di motivare le decisioni. 

Nella terza tappa dello studio sono fatte considerazioni sul profilo storico della 
motivazione, specificamente l'esigenza della motivazione della sentenza nel processo civile 
romano, nel diritto canonico e, per ultimo, l'influenza delle fonti lusitane sulla motivazione 
della sentenza nel diritto brasiliano. 

Nella quarta parte, l'autrice mostra una prospettiva costituzionale della motivazione, 
garanzia in uno Stato Democratico di Diritto e manifestazione del dovuto processo legale 
sostanziale, come limitazione del potere giurisdizionale. 

La quinta parte esamina la motivazione sotto la prospettiva della tecnica 
processuale, con diverse voci, ove sono studiati, fra altro, il contenuto della motivazione, la 
motivazione e i giudizi fatti con base nell'equità, nelle sumole vincolanti e con l'utizzo di 
massime di sperienza. C'è una voce specifica sul vizio della motivazione e cosa giudicata. Si 
analizza inoltre la deficenza della motivazione come fattore del ritardo della prestazione 
giudiziale, le recenti riforme legislativi e la valutazione dei precedenti giudiziali e, 
finalmente, la nitida vicinanza fra il nostro sistema di civil law ed il sistema di common law. 

La sesta ed ultima parte del lavoro si riferisce a quello che l'autrice chiama di 
momento giurisprudenziale del diritto. Nella prima voce, si percorre tutto il tragitto dalla 
codificazione fino alla superazione del modello positivista e l'aumento dello spazio per il 
ruolo creativo dei giudici. Nella seconda voce, è fatto un rilievo della motivazione nel 
contesto del diritto moderno, mostrandol'insuficenza del ragionare silogistico 
nell'aplicazione del diritto e la ricerca dal giudice del risultato più giusto alla soluzione del 
caso concreto, concludendo per um cambiamento di paradigma nell'era postpositivista, che 
mette la motivazione delle decisioni nell'elenco delle priorità nello studio del processo 
civile ed obbliga ad una rilettura della sua funzione ed importanza. 

 

Parole chiave: motivazione, argomentazione giuridica, giurisdizione, postpositivista, 

precedenti giudiziali, creazione giudiziale del diritto. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA ESCOLHIDO 

 

A era da codificação parece ter ficado para trás, com a superação da supremacia 

absoluta da lei. Estamos no século XXI, o século da jurisdição, marcado pela criatividade 

judicial e pela valorização dos precedentes judiciais. 

Nicola Picardi aponta para “la vocazione del nostro tempo per la giurisdizione”, 

em que se percebe “uno stato d’animo tendente a rivalutare il momento giurisprudenziale 

del diritto”1. 

Adverte Gaetano Silvestri sobre “la ‘detronizzazione’ della legge”, quando “il 

giudice se avvia sempre di più a diventare quello che i giuristi medievali chiamavano il 

Rechtsfinder, colui che trova il diritto, e lo trova faticosamente, prendendolo da una parte 

o da un’altra, ma soprattutto tenendo conto della Costituzione”2. 

Desde o Estado Liberal e a chegada do movimento da codificação, com a ideia do 

juiz como mero aplicador da lei, reproduzindo a vontade do legislador, percorremos um 

longo caminho até desembocarmos no Estado Social, voltado para a realização dos direitos 

fundamentais e para a promoção da justiça social a todos.  

A jurisdição assume então novos contornos e exige uma postura criativa do 

julgador. 

Nada é tão irreal hoje como considerar o juiz apenas a boca da lei, como queria 

Montesquieu em sua visão formalista e legalista do direito, quando se acreditava caber ao 

julgador valer-se de um mero raciocínio silogístico para resolver todos os conflitos, pois 

todas as respostas estariam obrigatoriamente na lei.  

A insuficiência do silogismo para que o juiz aplique o direito no ato de julgar 

tornou-se evidente há muito tempo. 

Em uma concepção contemporânea, a análise do dever do Estado de prestar a tutela 

jurisdicional é feita à luz das disposições constitucionais, com ênfase nos resultados que a 

atividade jurisdicional produz. 

                     
1PICARDI, Nicola. La giurisdizione all’alba del terzo millennio. Milano: Giuffrè, 2007. p. 1-2. 
2SILVESTRI, Gaetano. Il ruolo del giudice in un’epoca di crisi delle fonti del diritto. In: I 

PROFESSIONISTI della giustizia: la formazione degli operatori dell’amministrazione della giustizia. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 2007. p. 27 e 29. 
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O processo, dentro da visão processualística moderna, é instrumento para a 

realização do direito material, um processo de resultados. 

A tutela reclamada pelos jurisdicionados destina-se a amparar novos direitos 

envolvidos em conflito, disciplinados por normas abertas que exigem uma interpretação 

criativa do julgador para reconhecê-los e concretizá-los. 

A edição de normas fechadas, dentro do contexto histórico da época da Revolução 

Francesa, vedava uma mínima margem de interpretação por parte do julgador, como forma 

de resguardar os direitos alcançados pela burguesia, descrente de um Judiciário que 

privilegiava com suas decisões a vontade dos nobres, dando origem à teoria do silogismo. 

Mas a velocidade com que as mudanças sociais aconteceram não permitiu ao 

legislador acompanhá-las todas, prevendo-as em textos legais que pudessem servir como 

regramento para cada situação da vida.  

Passou o legislador a editar normas abertas, outorgando um verdadeiro mandato aos 

juízes, obrigados a exercitar amplamente sua capacidade criativa na interpretação de 

cláusulas gerais e conceitos indeterminados e a colaborar com a criação e desenvolvimento 

do próprio direito. 

De mero aplicador da lei, como almejavam os positivistas, o julgador foi chamado a 

interpretar leis com alto grau de abstração, preenchendo lacunas, esclarecendo significados, 

desempenhando um papel novo, “non solo di interpretare in senso próprio il diritto 

positivo ma di fare da ponte tra questo e le ormai rapidissime trasformazioni”3. 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias vem sendo ressaltada a 

busca por uma justiça substancial, de equitatividade, como uma reação ao positivismo 

jurídico, que eliminava do direito qualquer referência à idéia de justiça 4 e voltava-se tão-

somente para o direito posto 5. 

Novos tempos e novos direitos trouxeram a necessidade de mudanças. 

O processo de globalização, rápido e intenso, levou a um novo conceito do que seja 

jurisdição, definiu um novo papel para o juiz, mais humano e menos preocupado com a letra 

                     
3ROSELLI, Orlando. Introduzione dei lavori. In: I PROFESSIONISTI della giustizia: la formazione degli 

operatori dell’amministrazione della giustizia, cit., p. 16. 
4PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Tradução Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 91. 
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da lei, mais atento à qualidade da tutela que irá outorgar àquele que tem razão e, mais 

ainda, à concretização dessa tutela.  

Acima de tudo, colocou em relevo a motivação das decisões judiciais. 

Modernamente, o julgador se vê às voltas com uma árdua tarefa de interpretar 

textos jurídicos e de promover a sua contínua adaptação às recentes e variadas necessidades 

sociais na procura daquilo que é justo. E a justiça das decisões, “representada pela solução 

juridicamente adequada à situação concreta, é o fim último e a razão de ser da atividade 

jurisdicional” 6. 

A preocupação de encontrar a solução mais justa para o caso concreto obriga o juiz 

a multiplicar os argumentos que justificam o seu julgamento.  

O controle do correto desempenho da atividade criativa na interpretação/aplicação 

do direito é feito por meio da motivação, onde constam os argumentos que justificam os 

porquês das escolhas feitas pelo julgador. 

No século da jurisdição, o estudo da motivação ganha considerável importância e 

adquire novos contornos. 

A velocidade das mudanças sociais não permitiu ao Poder Judiciário acompanhá-las 

todas com a rapidez exigida dos julgamentos, que devem conciliar a necessária celeridade 

na prestação jurisdicional com os freios da segurança jurídica.  

O alvorecer do século XXI encontra um Judiciário em crise, assoberbado, lutando 

contra o tempo que torna de pouca ou de nenhuma utilidade a prestação jurisdicional tardia. 

Para alguns, um Poder fora do tempo, com uma tradição paralisante7, em que a lentidão 

burocrática dos cartórios judiciais constitui verdadeiro non sense8.  

                                                               
5LOPES, José Reinaldo de Lima Lopes. Direitos sociais: teoria e prática. São Paulo: Ed. Método. 2006. p. 

50. 
6BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Ed. 

Malheiros. 2006. p. 129. 
7DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3. ed. de acordo com a Reforma do Judiciário, 2 .tir. São 

Paulo: Saraiva, 2008. p. 1 e 6. 
8“E continua a girar a roda da fortuna, cada vez mais rapidamente. Agora, já não se pauta pelo toque das 

horas – na era da internet, do pulsar dos bytes, a medida do tempo é o segundo, microssegundo, até. Não 
mais que um simples toque do indicador aciona a varinha mágica do mouse – é o quanto basta para obter 
a informação instantânea, a imagem panorâmica do mundo, das galáxias. No século dos satélites, tudo 
urge: a lentidão burocrática dos cartórios parece mesmo verdadeiro non sense...” (Prefácio do Ministro 
Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal ao livro do Ministro Cesar Asfor Rocha, A luta pela 
efetividade da jurisdição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008). 
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Recentes reformas legislativas processuais, que buscaram viabilizar soluções mais 

céleres e efetivas, resultam de uma inegável valorização dos precedentes judiciais e de 

posições já consolidadas em jurisprudência, como, por exemplo, a do artigo 285-A do 

Código de Processo Civil, referente ao julgamento das demandas repetitivas, que podem ser 

julgadas pelo juiz singular com apreciação do mérito, se improcedente o pedido, 

independentemente da citação do réu, caso haja “sido proferida no juízo sentença de total 

improcedência em outros casos idênticos”. 

A chamada súmula impeditiva de recursos prevista no artigo 518, parágrafo 1º do 

CPC, nessa mesma linha de prestigiar os precedentes judiciais, obsta o recebimento do 

recurso já em primeiro grau de jurisdição, se o inconformismo por ele veiculado conflitar 

com súmula dos nossos Tribunais Superiores. 

A introdução da súmula vinculante (CF, art. 103-A) veio atribuir força normativa 

aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 

Os julgamentos demandam rapidez, sendo impossível se aguardar por sucessivas 

mudanças legislativas disciplinando de forma exaustiva todas as situações da vida, de modo 

que a criação judicial convive com o direito positivo, mesmo no nosso sistema de civil law, 

onde historicamente prevalece o monopólio da lei, em inequívoca aproximação com o 

sistema de common law. 

Merece, pois, uma detida reflexão o fenômeno diário da criatividade judicial, 

externado por meio da interpretação feita pelos juízes e julgadores de nossos Tribunais, e a 

crescente valorização da motivação, que põe em relevo um momento jurisprudencial do 

direito. 

Em um retorno a uma visão substancial de justiça, a motivação das decisões e a 

qualidade do seu conteúdo passam para o rol das prioridades no estudo do processo civil e 

obrigam a uma releitura da sua função e importância. 
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8. A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

O século XXI tem como protagonista o Poder Judiciário e a necessidade de por 

meio dele garantir-se a realização dos direitos fundamentais. 

As rápidas e profundas mudanças sociais, ligadas ao progresso científico e 

tecnológico que influenciaram diretamente o comportamento das pessoas e tornaram as 

relações entre elas mais complexas, impõem a adoção de um novo paradigma, mais afinado 

com a realidade social e com a busca da realização do justo, e que obriga a uma releitura da 

importância da motivação das decisões judiciais. 

A chamada crise do Judiciário atinge decisivamente a vida do destinatário final da 

atividade jurisdicional, que “não está preocupado com as causas da crise da justiça, nem 

com as soluções engendradas em sedes legal, doutrinária ou jurisprudencial para solucioná-

la; nutre, apenas, a pragmática expectativa, natural a qualquer consumidor, de solução 

rápida, econômica e eficiente para a crise jurídica que o afeta, cabendo ao aparelho estatal, 

por sua vez, reconhecer e proteger, dentro do possível, o direito de quem o tenha”9. 

A demora na prestação jurisdicional compromete a eficiência da tutela jurisdicional 

prestada pelo Estado àqueles que, impedidos de realizar a justiça pelas próprias mãos, 

partem em busca de um socorro judicial para os problemas que os afligem. Anseia-se por 

um processo que produza resultados justos e eficientes, obtidos com a observância do 

devido processo por aquele que tiver razão perante o direito material. 

A travessia deste século inspira, nas palavras de Giselda Fernandes Hironaka, um 

direito mais humanizado, mais afinado com posturas éticas. O direito do século XXI, afirma 

a estudiosa do Direito Civil, será diferente do direito dos séculos anteriores, “exatamente 

porque o jurista de hoje tem uma atitude muito diferente da atitude do jurista de séculos 

                     
9MARCATO, Antonio Carlos. Crise da justiça e influência dos precedentes judiciais no direito processual 

civil brasileiro, cit., p. 9. Em recente artigo publicado em jornal paulista de grande circulação (Ausência 
notada, Folha de São Paulo de 14.9.2009, A3), o Ministro Antonio Herman Benjamin do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça arriscou um diagnóstico quanto a algumas das causas da morosidade 
processual: a lei prevê recursos demais; há uma resistência cultural às ações coletivas; o número de 
magistrados é pequeno e ainda se perde um tempo precioso com atividades burocráticas (p. ex., a 
documentação em papel e a tramitação dos autos). Poder-se-ia acrescentar aí mais um: a resistência de 
alguns à uniformização de jurisprudência e à aceitação dos precedentes judiciais, principalmente aqueles 
dos Tribunais Superiores. 
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anteriores”, quando se assiste a uma “transformação do Direito produzindo-se ao vivo”, e 

percebe-se uma tendência à “consecução e completude de um direito mais ético, mais 

composto com o sentir do que com a razão, mais digno, mais socializado, mais corajoso e 

fiel, mais permeável ao afeto, mais despojado de arcabouços meramente patrimoniais”10. 

Pois bem. O mundo mudou e com ele todo o direito, não apenas o direito civil ou o 

direito processual civil.  

Em nosso cotidiano, nem sempre nos damos conta do que significa, para a prática 

jurídica e para os operadores do direito, a tecnologia de que hoje se dispõe e que em boa 

parte eliminou a distância entre as pessoas.  

A Internet, por exemplo, simplificou os negócios jurídicos e acelerou o seu ritmo. E 

fez mais: também repercutiu diretamente no modo como os juízes e advogados trabalham. 

Deu ao Supremo Tribunal Federal mais do que a força formal atribuída aos seus 

precedentes, tornando-os acessíveis, o que é pressuposto da sua possibilidade prática 

de influir em julgamentos. O mesmo se diga com relação à jurisprudência dos demais 

tribunais da Federação. 

Com tantas mudanças do mundo contemporâneo e seus reflexos no ambiente 

jurídico, o direito evidentemente não poderia mais ser o mesmo, a forma de legislar também 

não, nem o próprio juiz. E o processo, como instrumento de realização do direito material, 

também não poderia ser mais o mesmo11. 

Dentro de uma visão de que o processo deve produzir resultados concretos na vida 

das pessoas, toda essa legislação calcada em cláusulas gerais e conceitos indeterminados, e, 

ainda, a intensa dinâmica social e as grandes mudanças tecnológicas havidas, tiveram 

reflexos na atividade dos julgadores, bem como na argumentação contida na fundamentação 

das decisões por eles proferidas.  

Passou-se a exigir uma postura mais criativa do juiz e menos técnica, por meio de 

uma argumentação que, à vista do caso concreto, dê o significado do texto jurídico e 

construa a solução mais adequada para aquele conflito. 

                     
10HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Tendências do direito civil no século XXI, cit., p. 103 e 114. 
11Lembremos que, na perspectiva instrumentalista, em seu aspecto positivo, analisa-se a efetividade do 

processo, sua capacidade de produzir os resultados práticos desejados, de modo a eliminar insatisfações 
com justiça e fazer cumprir o direito (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 
processo, cit., p. 331). 
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Houve, pois, uma clara valorização da motivação das decisões judiciais, com novo 

conteúdo e novas funções. 

Algumas conclusões podem ficar assentadas acerca do tema abordado, respaldadas 

nas principais idéias desenvolvidas, sem prejuízo de outras que o amadurecimento das 

questões examinadas certamente proporcionará em futuras reflexões: 

(I) As antigas teorias que buscaram explicar a jurisdição não conseguem mais 

traduzir os valores trazidos com o chamado Estado Constitucional, preocupado em 

proporcionar justiça social a todos. A concepção moderna da jurisdição impõe ao julgador 

conformar os textos legais com os ditames constitucionais, de forma a concretizar os 

direitos fundamentais. 

(II) O atuar da jurisdição deve propiciar uma solução justa do conflito, forçando 

uma releitura do exercício da atividade jurisdicional hoje, que privilegia menos a fria 

aplicação da lei e objetiva a solução mais justa e equânime, assentada a idéia de que a 

interpretação/aplicação do direito é sempre criativa. 

(III) No século que se convencionou chamar de século da jurisdição, a tônica 

está na criatividade judicial e na indiscutível importância assumida pelos precedentes 

judiciais em nossos dias. 

(IV) A técnica legislativa de disciplinar as complexas e dinâmicas relações sociais 

por meio de normas abertas, com o uso de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais, 

obriga o magistrado a exercitar uma maior criatividade no ato de julgar, construindo a 

solução para cada litígio a ser resolvido. Cooperando com a criação e o desenvolvimento do 

direito, os precedentes judiciais constituem formas de expressão do direito. 

(V) As palavras do texto legal não possuem um sentido unívoco e podem 

adquirir diferentes significados conforme a valoração feita pelo intérprete. As diferentes 

interpretações de um mesmo texto normativo explicam as diferentes formas de julgar. A 

oscilação da jurisprudência mostra que a lei não determina de modo inexorável o teor das 

decisões. 

(VI) O juiz não realiza simples operação silogística para aplicar o direito, mas 

escolhe, dentre as várias soluções possíveis que surgem da interpretação do texto 

normativo, aquela que lhe parece acertada para solucionar o problema com justiça, e, 



17 
 

valendo-se de uma argumentação que encontre fundamento no sistema jurídico e que 

justifique o acerto da decisão tomada, define, como intérprete autêntico, a norma de 

decisão que dá solução ao caso e concretiza o direito.  

(VII) No mundo contemporâneo, desaparece a figura do juiz impenetrável, 

destituído de intuição, e surge a do magistrado sensível, mais humano e receptivo aos 

reclamos das partes, preocupado com os resultados justos que emanam das suas decisões. 

Superada a visão do julgador que se limita a declarar aquilo que está na lei, sem 

preocupação alguma com a justiça do resultado do julgamento, o juiz deve sempre 

argumentar com boas razões para mostrar que a sua decisão é justa, possibilitando à 

sociedade um controle do exercício do poder jurisdicional. 

(VIII) A motivação atua como meio que possibilita a verificação do atendimento 

aos limites da maior liberdade concedida hoje ao juiz no ato de julgar. Ainda que não exista 

uma única solução correta para cada caso submetido a julgamento, o intérprete está sempre 

vinculado ao sistema jurídico, uma vez que a interpretação recai sobre o conteúdo do texto 

normativo. 

(IX) O juiz, a partir dos elementos do caso examinado, define a norma de 

decisão, mas vinculado aos princípios e textos normativos, de sorte que como intérprete 

autêntico, não atua no campo da discricionariedade, onde se formulam juízos de 

oportunidade, mas formula sempre juízos de legalidade.  

(X) A motivação, analisada sob uma nova perspectiva, passa a ser vista, não 

como um simples meio para justificar a aplicação da lei, mas como forma de justificar, com 

argumentos convincentes, as escolhas interpretativas do julgador e o resultado do 

julgamento, a fim de legitimar a atuação do Poder Judiciário, demonstrando o correto 

exercício do poder de julgar na busca da solução mais justa para o caso concreto. 

(XI) É por meio da motivação, constitucionalmente exigida, que se torna possível 

um controle das decisões judiciais, exercido pelas partes e pelos órgãos do Poder Judiciário, 

e também pela própria sociedade na fiscalização da atividade desenvolvida pelos 

magistrados de interpretação/aplicação da norma jurídica e da sua adequação e consonância 

com os valores sociais vigentes (função política da motivação). A natureza criativa da 

atividade hermenêutica questiona a absoluta vinculação do juiz à lei e impõe um exame dos 
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limites dessa atuação criativa, o que pode ser controlado pela motivação, onde o julgador 

demonstra que a sua interpretação encontra conformidade com o sistema jurídico. 

(XII) A motivação representa menos uma tradução fiel da exata formação do 

convencimento do juiz e de todos os fatores psicológicos que influenciaram essa formação, 

ou mesmo o iter percorrido pelo julgador até chegar à decisão, e é mais um discurso 

justificativo a respeito das escolhas feitas pelo julgador, que envolvem valorações fáticas e 

jurídicas, e onde se encontram os fundamentos do julgamento, exteriorizado com 

argumentos convincentes acerca do acerto da solução dada ao caso concreto.  

(XIII) Aponta para uma vocação do nosso tempo para a jurisdição essa intensa 

criação judicial do direito, fruto do aumento dos poderes do juiz para interpretar cláusulas 

gerais e conceitos indeterminados, e da ênfase dada à técnica de julgamento pautada em 

posições já consolidadas por precedentes judiciais, o que aproxima o nosso sistema de civil 

law com o sistema de common law. 

(XIV)  A um gradativo desprestígio da lei correspondeu uma sensível valorização 

da atividade argumentativa do julgador em sua atividade hermenêutica de 

interpretação/aplicação dos textos legais. 

(XV) A preocupação do legislador em ditar inúmeras regras que pudessem 

abranger as mais variadas circunstâncias da vida e de forma cada vez mais ampla deu 

origem à técnica de legislar por meio da edição de preceitos legais vazados em termos 

genéricos e que dependem da criatividade judicial para serem concretizados. Essa abertura 

da hermenêutica levou a uma valorização da argumentação trazida pelo julgador para 

justificar a sua decisão. E a esse aumento do espaço da função criativa, visando dar 

concretude ao sentido da norma à luz de cada caso examinado, corresponde um maior 

esforço argumentativo para justificar as decisões e garantir-lhes maior previsibilidade. 

(XVI) Abandona-se o paradigma do positivismo jurídico, com a idéia de um 

ordenamento jurídico capaz de prever todas as situações da vida, fazendo da tarefa de julgar 

uma simples operação lógico-dedutiva, para adotar-se um novo paradigma trazido pelo 

pós-positivismo, que enfatiza a atividade argumentativa desenvolvida pelo julgador para 

fundamentar a sua decisão e demonstrar o correto exercício do poder que lhe foi confiado.  



19 
 

(XVII) O movimento pendular entre legislação e jurisdição, aponta, no início deste 

século XXI, em direção à jurisdição, para uma revalorização do momento jurisprudencial 

do direito, que se caracteriza por uma maior atividade criativa dos julgadores na 

interpretação e aplicação do direito, bem como pela maior importância atribuída aos 

precedentes judiciais. A interpretação feita pelos julgadores das normas abertas, integradas 

por cláusulas gerais e conceitos indeterminados, servirá como parâmetro para futuros 

julgamentos. Os operadores do direito, na atualidade, se guiam mais pelas sinalizações 

contidas nos julgados e menos pelos artigos de lei, que, por si só, não fornecem solução 

para os novos conflitos que surgem.  
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