
 

 

 

     Considerações sobre a justiça 
1
 

 

 

 

     A constituição do poder implica a fixação dos seus fins. À dominação 

basta a ordem como fim do governo, mas o Direito acrescenta-lhe a justiça.  

 

    A Constituição brasileira de 1988 elege a justiça como um dos 

valores supremos do Estado democrático de Direito (preâmbulo), e dentre os objetivos 

fundamentais da República inscreve a construção de uma sociedade justa (art. 3°-I). Assim 

fazendo, aparta-se de uma forte corrente positivista, modernamente representada pelo 

jurista Hans Kelsen, para a qual o Direito nada tem a ver com a justiça.  

 

     Uma das dificuldades em compreender a justiça consiste em que ela  

não corresponde a algo previamente quantificado. 
2
 Se a função do alfaiate é talhar 

vestimentas que se ajustam ao corpo, a dos engenheiros e arquitetos construir prédios que 

se ajustam aos usos, a função do operador jurídico não consiste em fabricar alguma coisa,  

senão, basicamente, em ajustar. 
3
 Nossa matéria é preexistente: as pessoas humanas, os 

bens de que necessitam, a vida em sociedade; e toda a justiça está, por um lado, em que se 

promovam, e por outro, em evitar que sofram dano.  

 

    A justiça é valor corrrespondente ao justo, e justo é a medida do 

bom.
4
 Ela possui duas faces: uma, negativa, corresponde a evitar o mal; outra, positiva, 

corresponde a fazer o bem. Ora, direis, essa é regra básica da moral. É verdade. Direito e 

moral possuem a mesma matéria: ambos são processos sociais que, tendo como objeto 

relações de poder, diferenciam-se apenas formalmente.  

     

                                                 
1
 Em memória do dr. José Manoel de Arruda, que foi juiz em Santos e diretor do Forum. 

2
 É o que tem em vista Tércio Sampaio Ferraz Júnior ao assinalar que “na tradição ocidental deve-se 

entender a justiça como um princípio formal que se preenche substantivamente das demais virtudes ou, como 

diríamos agora, dos demais valores” (Direito e cidadania na Constituição federal, in RPGESP 47-48/16, 

1997). Henrique C. de Lima Vaz explicita: “A proporção entre o Bem e as razões da comunidade e do 

indivíduo constitui propriamente o justo, que implica, pois, a idéia da distribuição equitativa ou proporcional 

do Bem ou dos bens.” (Ética e justiça: filosofia do agir humano, in Ética, justiça e direito, José Ernanne 

Pinheiro et alii [orgs.], Petrópolis, Vozes, 1996, p. 8).  
3
 Sustenta o professor Goffredo Telles Júnior: “É óbvio que o justo é o que está ajustado; é o que se acha na 

exata medida. Justo é a qualidade de ser conforme, adequado, correspondente, proporcional. Que é uma luva 

justa? É a luva perfeitamente adaptada à mão que ela veste. Entre luva justa e mão há correspondência, 

conformidade, adequação.”  (Iniciação na ciência do direito, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 359). 
4
 É antiga a concepção da justiça como medida, que já se encontrava em Sólon (v. Francisco Rodríguez 

Adrados, La democracia ateniense, Madrid, Alianza, 1993, p. 61). Valor, por sua vez, é uma qualidade 

presente nas coisas, em razão da qual podemos considerá-las como um bem. O Dicionário compacto do 

Direito também o define como a característica (de uma ação, de um fato, de uma uma figura, de uma coisa) 

em que se funda uma preferência. A propósito do conhecimento dos valores e de seu papel no Direito, veja-se 

Sérgio Sérvulo da Cunha, Ser e dever ser, Revista Latino-Americana de Direito Constitucional, vol. 4. 

 



    Para muitas pessoas, a justiça consistiria em dar (atribuir, reconhecer) 

a cada um o que é seu, ou o que lhe é devido. 
5
 Isso corresponde a) à chamada justiça  

distributiva, que supõe uma autoridade encarregada de distribuir bens ou de julgar, e um 

concurso em que muitas pessoas disputam o mesmo bem, ou b) à chamada justiça 

comutativa, cabível nas relações contratuais ou de troca, em que o mesmo bem é disputado 

por duas pessoas, ou por grupos de pessoas situadas em lados distintos, com interesses 

opostos. Se a justiça está na solução de disputas em que várias pessoas se julgam com 

direito às mesmas coisas, como evitar que algumas sofram prejuízo, ou se sintam 

prejudicadas?  

     

    As dificuldades em definir a justiça, ou em agir com justiça, não 

significam que inexista o justo. Objetivo do Direito – arte, técnica e ciência dos operadores 

jurídicos – é a institucionalização e materialização de relações de poder segundo a justiça, e 

não a mera reprodução de relações naturais, sociais ou econômicas de poder. Em qualquer 

grupo humano firmam-se consensos até mesmo sobre questões de gosto e preferência, e 

seria estranho que não os houvesse também a respeito da justiça: o sentimento do justo e do 

injusto está à base de qualquer critério sobre o que é permitido ou proibido. Se inexistissem 

noções objetivas sobre o que é justo ou injusto, seria impossível admitir – como faz o 

estatuto da advocacia brasileira – que o advogado postule em juízo contra literal disposição 

da lei, argüindo sua injustiça. 
6
 E de que valeria à defesa levantar-se contra a lei injusta, se 

ao juiz escapasse o poder de afastá-la?  Não há Direito que não verse sobre a justiça, e não 

há operador jurídico cuja tarefa não consista na realização da justiça.  

 

    Segundo Kelsen, como revelam várias de suas obras – assim a Teoria 

pura do Direito, a Teoria geral das normas, e A ilusão da justiça (nesta ele sustenta, em 

síntese, que a idéia de justiça tem origem nas doutrinas órficas sobre a recompensa ou 

punição após a morte) 
7
 – Direito é o que foi imposto pela autoridade, independentemente 

de que seja considerado justo ou injusto. Semelhante era a opinião de Gustav Radbruch – 

que foi ministro da Justiça ao tempo da Constituição de Weimar, na Alemanha – antes de 

testemunhar os horrores do nazismo.   

 

                                                 
5
 Essa noção, de Ulpiano, foi reproduzida no Digesto, 1, I, 10: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi”. Ela sujeita-se a reparos, visto que numa perspectiva contratualista a pessoa – por 

exemplo o menor ou o incapaz  – pode necessitar de mais do que lhe seja estritamente devido. Roberto Lyra 

Filho criticou-a asperamente: “Trata-se de uma velha expressão da separação de classes entre os 

proprietários e os não-proprietários, entre os dominantes e os espoliados. Porque se a justiça consiste em 

dar a cada um o que é seu, dê-se ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao desgraçado a desgraça, que 

isso é o que é deles. Nem é senão por isso que ao escravo se dava a escravidão, que era o seu, no sistema de 

produção em que aquela fórmula se criou.” (cf. Rui Portanova, Motivações ideológicas da sentença, Porto 

Alegre, Livraria do Advogado,  p. 56). 
6
 Argumenta Amilton Bueno de Carvalho: “Se é permitido advogar contra lei injusta, evidente que é possível 

julgar no mesmo sentido, sob pena de se ter como não escrita a disposição legal (todos sabemos que o pedido 

é projeto de ato sentencial). Raciocínio inverso deixaria sem resposta a indagação: qual a razão do inciso 

VII do art. 103 do Estatuto da OAB? (Magistratura e direito alternativo, Rio de Janeiro, Luam, 1996, p. 134-

135). 

 
7
 Die Illusion der Gerechtigkeit, Vien, 1985, Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung; tradução 

brasileira de Sérgio Tellaroli: A ilusão da justiça, S. Paulo, Martins Fontes, 1995. 



    A opção do constituinte brasileiro, contudo, não é incompatível com 

outra corrente positivista, que sem negar a existência da justiça, considera o ordenamento 

jurídico como sua expressão. 
8
 A afirmação, partilhada por vários autores, de que nenhuma 

lei pode ser injusta, já era feita por Hobbes em seus escritos sobre o governo (v. De cive, 

Leviatã).   

 

    No pós-1789, quando cessado o ímpeto revolucionário e consolidada 

a ordem burguesa, o positivismo jurídico fixou a tese de que a lei é a expressão material da 

justiça; sendo assim, ela obrigaria independentemente da convicção da sua necessidade. 
9
 

Essa tese, sem base na experiência, na história e na consideração do Direito como processo 

institucional, confere ao legislador poderes divinos, incompatíveis com sua real e humana 

dimensão. Na verdade, a força obrigatória da lei tem fundamento político e ético. É relativa, 

e não absoluta, a presunção de que o legislador elabora as normas mais adequadas (justas) 

em benefício do povo. Como todo ramo ou órgão do governo, a agência legislativa também 

age movida por seus interesses próprios, pelo interesse pessoal dos seus membros, ou pelo 

exclusivo interesse da maioria. Sua atuação, por isso, está submetida ao controle de 

constitucionalidade, já se reconhecendo hoje a ineficácia de normas editadas com desvio de 

poder legislativo. 

 

    Que há princípios jurídicos anteriores (ou superiores) ao 

ordenamento, vê-se claramente no Direito sancionatório. Em Direito penal e Direito 

processual penal, são muitos os princípios humanitários que – mesmo não sendo expressos, 

nem implícitos no ordenamento – costumam ser aplicados uniformemente pelos tribunais;
10

 

                                                 
8
  H. L. A. Hart diz que “a expressão „positivismo‟ é usada na literatura anglo-norte americana 

contemporânea para designar uma ou mais das teses seguintes: 1. que as normas jurídicas são ordens dadas 

por seres humanos; 2. que não há conexão necessária entre o direito e a moral, ou entre o direito que é e o 

que deve ser; 3. que a análise ou estudo do significado dos conceitos jurídicos é um estudo importante que 

deve distinguir-se das investigações históricas e sociológicas e da valoração crítica do direito em termos de 

moral, fins sociais, funções, etc. (embora de modo algum a elas se oponha); 4. que um sistema jurídico é um 

sistema „logicamente fechado‟, em que se pode deduzir decisões corretas a partir de regras jurídicas 

predeterminadas, valendo-se exclusivamente de meios lógicos; 5. que os juízos morais, diferentemente dos 

juízos de fato, não podem ser estabelecidos mediante argumento, evidência ou prova racionais 

(„acognotivismo em ética‟).  Bentham e Austin sustentaram as teses expressas em l, 2 e 3, mas não as 

expressas em 4 e 5; Kelsen sustenta as teses expressas em 2, 3 e 5, mas não as expressas em 1 ou 4.” (The 

concept of law, cf. a edição argentina: El concepto del derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p.321).    

 

 
9
 Henrique Cláudio de Lima Vaz menciona a distinção presente em Aristóteles (Ética de Nicômaco, V, 2, 

1129 a 1134) e em São Tomás (Suma teológica, IIa. IIae., q. 57 a. 1 ad 2) entre a justiça que se exprime na 

igualdade e a justiça que reside no acordo com a lei, e observa: “a ausência de uma saudável 

correspondência entre justiça como virtude e justiça como lei faz surgir a face desfigurada da justiça legal 

sob a forma de um legalismo tantas vezes paradoxalmente injusto.” (Ética e Direito, São Paulo, Loyola, 2002, 

pp. 300 e 302). 
10

 Quanto à sua forma, ou modo de seu exercício, são princípios de Direito sancionatório: 1) só se pode impor 

a sanção previamente cominada; 2) só pode sofrê-la aquele que é culpado ou objetivamente responsável, 

vedada sua extensão a outrem pelo simples motivo de parentesco ou pertinência ao mesmo grupo social; 3) só 

pode impô-la a autoridade prévia e legalmente definida como competente; esta é diversa tanto da autoridade 

que faz a norma quanto da autoridade que acusa; 4) só se considera infração o fato previsto como tal em 

norma obrigatória; 5) é nula a sanção imposta sem que tenha havido direito a ampla defesa; 6) a definição das 

sanções, assim como sua aplicação, está sujeita aos princípios da razão suficiente e da proporcionalidade; 7) 



sendo já socialmente perceptíveis antes de se tornarem universalmente obrigatórios, essa 

consagração arremata seu processo de objetivação.  

 

    É impossível, porém, construir um ordenamento jurídico composto 

unicamente por princípios:  
11

 sua exigibilidade supõe a existência de normas. Mas qualquer 

teoria geral das normas precisa ter início com uma indagação sobre sua justificação: não 

apenas a questão sobre por que a norma jurídica deve ser obedecida, mas também sobre por 

que ela é ou não adequada (justa). Toda norma tem uma finalidade, e sua adequação como 

meio para a consecução de um fim deve ser apreensível num ato da inteligência. Ela deve 

ser lida como se fosse o parágrafo de um artigo cujo “caput” compreende os princípios de 

que se irradia, e que justificam sua existência como norma. Esse o sentido de que as normas 

devem ser aplicadas segundo seu espírito, e não segundo sua literalidade. Aplicar uma 

norma contrariamente aos respectivos princípios é o mesmo que aplicar outra norma, 

inexpressa, ou talvez inexistente no sistema do ordenamento.  Do mesmo modo, tratando-se 

de um sistema logicamente consistente, a observância das normas assegura “ipso facto” o 

cumprimento dos princípios. 

 

    Logo, a principal condição da lei é a convicção da sua necessidade.
12

 

Mesmo que seja difícil definir o Direito ou a justiça, é fácil vizualizar, no arbítrio, a sua 

antítese. A Declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão (1789) vincula a 

obrigatoriedade da lei à sua constante comparação com a finalidade de toda instituição 

política (preâmbulo), afirma que a lei é expressão da vontade geral (art. 6°), que só proíbe 

as ações prejudiciais à sociedade (art. 5°), e que só deve estabelecer penas estrita e 

evidentemente necessárias (art. 8°). A Constituição francesa de 1793 reafirma esses 

enunciados em sua declaração de direitos, entre outras razões para que o legislador tenha 

sempre perante os olhos o objeto da sua missão (preâmbulo), e sublinha que a lei só pode 

ordenar o que for justo e útil à sociedade (art. 4°). Esse último preceito inscreveu-se, em 

parte, no art. 179-2 da Ordenação brasileira de 1824, segundo o qual “nenhuma lei será 

estabelecida sem utilidade pública”. Para a primeira Constituição portuguesa (23.9.1822), 

“nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta necessidade” (art. 

10°). O princípio da negação do arbítrio veda, como contrária ao Direito, a prática de atos 

arbitrários – assim a edição de lei arbitrária, a realização de processo arbitrário, a prolação 

de sentença arbitrária – e, antes deles, a outorga de poderes que permitam a prática de atos 

arbitrários ou desproporcionados – assim a outorga de poder ilimitado ou sem controle, a 

                                                                                                                                                     
qualquer restrição a direito de um acusado deve atender aos princípios de razão suficiente, de proibição do 

excesso e de responsabilização estatal; 8) são inadmissíveis sanções indiretas (oblíquas ou reflexas) e sanções 

perpétuas; 9) é inadmissível a aplicação, pela mesma autoridade, de mais de uma sanção quanto ao mesmo 

ilícito (“ne bis in idem”). 

 
11

 "Careceria de sentido - diz Gadamer - um saber geral que não saiba aplicar-se à situação concreta" 

(Warheit und Methode, cf. a tradução espanhola: Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1993, p. 384). No 

mesmo sentido a afirmação de Antonio A. B. Pécora: “Não há como pensar a ética em termos de princípios 

que não se particularizem como ocorrência: as potências não cumprem integralmente sua substância ética 

sem que a efetuem atos, que são, neste caso, tanto circunstancial como ontologicamente relevantes”. Política 

do céu (Anti-Maquiavel), in Ética (Adauto Novaes, org.) S. Paulo, Companhia das Letras, 1992. 
12

 “O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida 

observância de diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, 

veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público...” (RTJ 176/580). 



concessão de direitos potestativos,  a negociação de direitos indisponíveis. Ele se expressa 

mediante os chamados princípios da racionalidade, do devido processo legal, e da 

proporcionalidade.  

 

    Abraçar o princípio da racionalidade significa utilizar a razão ao 

decidirmos fazer, o que fazer, e como fazer. 
13

 “Ratio” é proporção entre as coisas, sua 

causa e explicação; por isso designamos também como razão a faculdade de compreendê-

las e de estabelecer, a seu respeito, o consenso interpretativo. Se da inteligência podemos 

dizer que é individual, da razão só podemos dizer que é coletiva, compartilhada, objetiva. 

Na sociedade moderna tudo que reclama autoridade há de ser justificado pela razão, como 

bem expressa Eduardo Garcia Maynes: “Toda exigencia dirigida à conduta humana 

precisa de justificação, e esta há de basear-se em considerações objetivas”. 
14

  Isso inclui o 

exercício do poder, a edição da lei, a prolação de sentenças. 
15

    

      

    Segundo Kant, “é justa toda ação que permita ou cuja máxima 

permita à liberdade de arbítrio de cada um coexistir com a liberdade do outro segundo 

uma lei universal”. 
16

 Uma coisa porém é a justiça e outra seu critério, que aqui pode ser a 

igualdade, ali o mérito ou a necessidade; uma coisa é a definição da justiça, e outra a 

determinação daquilo que é justo, em cada caso concreto. Aqui sim, tratando-se de uma 

relação sobre a qual incide uma norma jurídica, pode-se adotar a presunção, “juris tantum”, 

de que o  justo corresponde ao prescrito na norma, adotando-se porém a eqüidade como 

critério corretivo. 
17

 

                                                 
13

 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., um discurso é racional “na medida em que se submete à regra do 

dever de prova”. A racionalidade “não emerge do acordo ou consenso sobre o que se diz, isto é, sobre temas, 

assuntos, conceitos, princípios, mas do mútuo entendimento sobre as regras que nos permitem falar deles..... 

Isto significa que, para ser racional, não se exige do discurso que ele fundamente tudo (princípio da razão 

suficiente), mas que ele esteja aberto à exigência de fundamentação.” (Teoria da norma jurídica, Rio de 

Janeiro, Forense, 1978, pp. 17-20). 
14

 Eduardo Garcia Maynes, Ética, México, Porrúa, 1990, p. 23. 

 

 
15

 Tenho ouvido de muitos e bons juízes – numa espécie de preleção a respeito de como costumam decidir – 

que chegando, ante os fatos dos autos, a uma convicção a respeito de qual a decisão justa, buscam em seguida 

adequá-la aos termos da lei. Parece-me que eles correm, com isso, o risco de colocar sua subjetividade à 

frente do Direito. Acontece também que muitos autores confundem “motivação” com “fundamentação”. A 

motivação (o movimento psicológico, inclusive preconceituoso, que leva o juiz a decidir “a” ou “b”) deve 

fazer sempre parte da fundamentação, e se o real motivo de decidir fica oculto, a fundamentação, deficiente, 

rouba às partes e à razão pública a possibilidade de conhecê-lo e discuti-lo. 
16

 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre, § C; na edição Suhrkamp, Frankfurt, 

1977, p. 377. Veja-se a propósito Joaquim Carlos Salgado, A idéia de justiça em Kant, Belo Horizonte, 

UFMG, 2
a
. ed., 1995.  

17
 Em latim, do adjetivo “aequus” (igual) originaram-se “aequitas” (igualdade) e até mesmo o verbo “aequare” 

(igualar, aplainar, arrasar); etimologicamente eqüidade significa igualdade, e Eros Grau a equipara à 

proporcionalidade (Eqüidade, razoabilidade e proporcionalidade, Revista do Advogado 78/28, São Paulo, 

Associação dos Advogados de São Paulo, set. 2004). Registra Aristóteles: “A justiça e a eqüidade são 

portanto a mesma coisa, embora a eqüidade seja melhor. O que cria o problema é o fato de o equitativo ser 

justo, mas não o justo segundo a lei, e sim um corretivo da justiça legal. A razão é que toda lei é de ordem 

geral, mas não é possível fazer uma afirmação universal que seja correta em relação a certos casos 

particulares.” (Ética de Nicômaco, 1.137b, cf. edição da Universidade de Brasília, 1992). Esse também seu 

sentido no Direito inglês, em que Blackstone a definiu como “a correção dos defeitos que procedem da 



 

    É bom que as pessoas, nas suas relações civis, sejam orientadas pelos 

seus interesses,  mas não é bom que sejam orientadas exclusivamente pelos seus interesses, 

esperando de uma “mão invisível”, ou da autoridade, o estabelecimento de relações sociais 

harmônicas. Ainda que isso seja difícil, todo homem tem o dever de ser justo, e para tanto 

vale a constante preocupação com o direito dos demais e com o conhecimento de si mesmo. 

Não representa uma garantia moral suficiente invocar os usos sociais, e mesmo a lei, como 

justificativa dos próprios direitos, embora ela nos deva servir de estalão quando se trata de 

respeitar o direito alheio.  

 

    Contudo, não cabe aqui tratar da justiça como virtude, mas como 

princípio de organização social. 
18

 O governo pode promover o bem geral – em que se 

inclui o bem dos particulares – mas dele não depende que os particulares alcancem a 

plenitude do bem. Todavia, depende do governo a existência de uma ordem social em que 

as pessoas não sejam privadas dos seus bens legítimos, ou da expectativa de obtê-los. 
19

 

 

    Aquilo que, para o particular, representa um dever moral, para o 

agente público significa um dever jurídico. Identificar a norma que incide na espécie é 

apenas o primeiro passo na busca da solução justa. A aplicação da lei em sua literalidade, 

em sua abstratividade ou em seu rigor, sem atenção às circunstâncias, pode representar um 

desvio de finalidade. Por isso criam-se figuras como a equidade e o abuso de direito, e usa-

se em Direito penal a individualização da pena. A proclamação da justiça como princípio 

constitucional representa um progresso considerável, e mais se avança quando se criam 

instrumentos para sua efetividade.  

 

                                                                                                                                                     
universalidade da lei” (v. Clovis Bevilaqua, Legislação comparada, Bahia, Magalhães, 1897, p. 75 ; Renato 

Janine Ribeiro, Ao leitor sem medo, Hobbes escrevendo contra o seu tempo, Belo Horizonte, UFMG, 1999, 

pp. 146-147). Sobre eqüidade veja-se ainda: Norberto Bobbio (Direito e Estado no pensamento de Emanuel 

Kant, Brasília, UnB, 3
a
. ed., 1995, p. 79); A. M. da Rocha e M. Cordeiro (Da boa-fé no Direito Civil, 

Coimbra, Almedina, 1984, vol. 1, pp. 119-127 e 2, pp. 1.098-1.106); José de O. Ascensão (O Direito. 

Introdução e teoria geral, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 221-225). O código de processo civil brasileiro, em 

seu art. 127, veda que o juiz decida por eqüidade, a não ser nos casos previstos em lei, mas parece-me que o 

juiz pode adotá-la, em qualquer caso, como critério de interpretação e aplicação da lei. Segundo o art. 6° da 

Convenção Européia, processo equitativo é aquele em que nenhuma das partes tenha mais direitos do que a 

outra, achando-se ambas em pé de igualdade (v. Jorge Miranda, A tutela jurisdicional dos direitos 

fundamentais em Portugal, in Eros Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho (orgs.): Direito 

constitucional, estudos em homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo, Malheiros, 2001, p. 302). 
18

 “Eis o que temos em vista ao dizer que a finalidade do direito é a justiça. Não nos referimos à justiça como 

uma virtude individual, ou como o ideal das relações entre os homens. Temos em vista um regime. Temos em 

vista um ajustamento das relações e uma ordenação das condutas que faça os bens da existência, os meios de 

satisfazer as demandas humanas no sentido de possuir e fazer coisas, irem tão longe quanto possível, com a 

menor fricção e desperdício.” (Roscoe Pound, Social control through law, New Brunswick, Transaction, 

1996, pp. 64-65).  
19

 Diz John Rawls: “O sentido mais específico que Aristóteles atribui à justiça, e do qual derivam as 

formulações mais conhecidas de justiça, é o de evitar a pleonexia, isto é, evitar que se tire alguma vantagem 

em benefício próprio tomando o que pertence a outrem.” (A theory of justice, Cambridge, Harvard University 

Press, 1971; cf. a tradução brasileira de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves: Uma teoria da justiça, São 

Paulo, Martins Fontes, 1997, p. 11). 

 



     Em direção contrária à do positivismo moveu-se o norte-americano 

John Rawls (1921-2002), que foi professor na Universidade de Harvard. Tendo publicado 

em 1971 um livro chamado “Uma teoria da justiça”, consolidando idéias desenvolvidas em 

artigos divulgados nas décadas de (19)50 e (19)60, 
20

 repensou-as a partir das críticas que 

lhes foram dirigidas, reapresentando-as tal como aparecem em “Liberalismo político” 
21

 e, 

finalmente, em “Justiça como eqüidade – uma reformulação”. 
22

  

     

    “A distribuição natural não é justa nem injusta – diz Rawls – nem é 

injusto que pessoas nasçam em alguma posição particular na sociedade. Esses são 

simplesmente fatos naturais. O que é justo ou injusto é o modo como as instituições lidam 

com esses fatos. As sociedades aristocráticas e de castas são injustas porque fazem dessas 

contingências a base de referência para o confinamento em classes sociais mais ou menos 

fechadas ou privilegiadas. A estrutura básica dessas sociedades incorpora a 

arbitrariedade encontrada na natureza. Mas não é necessário que o homem se resigne a 

essas contingências.” 
23

 

 

    Em vez de ser uma reflexão ao estilo clássico sobre o conceito de 

justiça, “Uma teoria da justiça” continha uma proposta – podemos dizer quase uma minuta 

– de organização da sociedade com base numa concepção da justiça como eqüidade 

(“justice as fairness”); o objetivo de Rawls era “descobrir uma base pública para uma 

concepção política de justiça”. 
24

  

 

    No prefácio a “Liberalismo político” –  também uma coletânea e 

fusão de várias conferências e textos produzidos nas décadas de (19)70 e (19)80, uma 

espécie de continuação de “Uma teoria da justiça”, com a qual completava a proposta de 

instauração de uma sociedade pluralista e democrática baseada na justiça como eqüidade – 

Rawls acentuou a diferença entre esses dois livros, sendo propósito do posterior 

“compreender como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de 

cidadãos livres e iguais profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e 

morais razoáveis, embora incompatíveis”. Sem excluir o pluralismo dessas diversas 

doutrinas, a justiça como eqüidade depende de um consenso político que se estabeleça por 

cima delas ( “overlaping consensus”). 

 

    Na fórmula mais acabada de seu pensamento (“Justiça como 

equidade – uma reformulação”), 
25

 Rawls considera fundamental “a idéia da sociedade 
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 John Rawls, Political liberalism, New York, Columbia University Press, 1996. Há tradução brasileira de 
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 Justice as fairness – a restatement, Cambridge, Harvard University Press, 2002. Tradução brasileira de 

Claudia Berliner, com revisão técnica de Álvaro De Vita: Justiça como eqüidade – uma reformulação, São 

Paulo, Martins Fontes, 2003. 
23

 Uma teoria da justiça, p. 109  
24

 Justiça como eqüidade, p. 114. 
25

 No prefácio a essa obra, Rawls diz que ela tem dois objetivos: “Um deles é retificar as falhas mais graves 

de Uma teoria da justiça, que obscureceram as principais idéias da justiça como eqüidade, que é como 

denomino a concepção de justiça apresentada naquele livro. Como ainda confio naquelas idéias e acho que 



como um sistema equitativo de cooperação social que se perpetua de uma geração para 

outra; a ela juntam-se outras duas: “a idéia de cidadãos (os que cooperam) como pessoas 

livres e iguais, e a idéia de uma sociedade bem-ordenada, ou seja, uma sociedade 

efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça.” 
26

 A função dos princípios 

de justiça, diz ele, “é definir os termos equitativos de cooperação social”. 
27

  

 

    Para a justiça como eqüidade, “o objeto primário da justiça política é 

a estrutura básica da sociedade, ou seja, suas principais instituições políticas e sociais e 

como elas se harmonizam num sistema unificado de cooperação”.  
28

 Isso posto, buscando 

o que seja mais apropriado para determinar direitos e liberdades básicas, e para regular as 

desigualdades sociais e econômicas, Rawls enuncia dois “princípios de justiça”: “1. cada 

pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades 

básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; 2. as 

desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem 

estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade 

equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os 

membros menos favorecidos da sociedade.” 
29

   

 

    O principal conflito no comportamento político é o que se instala 

entre o desejo (liberdade) e a necessidade (segurança). Os desejos são ilimitados, ao 

contrário dos meios aptos à sua satisfação, e a distribuição dos papéis sociais faz com que 

geralmente se concentrem em lados opostos aqueles que sentem a premência dos desejos, e 

aqueles que administram os bens capazes de satisfazê-los.  

 

    Isso também podia acontecer na sociedade primitiva e na Idade 

Média, mas sua conformação estamental era garantia suficiente de coalescência, com a 

contenção do desejo. Em Roma o poder político do Senado não foi suficiente para estancar 

o conflito quando se entregou à plebe o poder de elaborar as leis; veio a ditadura, com a 

distribuição da anona, e o Império.  

 

    As possibilidades de acesso social abertas pelo capitalismo quebram 

as barreiras do desejo, e as fricções – que se denunciam nos países desenvolvidos – no 

terceiro-mundo assumem tintas dramáticas, na medida em que se põem lado a lado na praia 

e no morro, ou tendo a separá-las apenas um vidro, a miséria e o consumismo. Se os que 

dispõem dos meios necessários à satisfação dos próprios desejos são insensíveis à 

percepção dos demais, instala-se a perversão. 

     

                                                                                                                                                     
as dificuldades mais importantes podem ser sanadas, resolvi elaborar esta reformulação. Tentei aprimorar a 

exposição, corrigir alguns erros, e incluir algumas revisões úteis, bem como indicar as respostas a algumas 

das objeções mais comuns. Também remodelei a argumentação em vários pontos. O outro objetivo é reunir, 

numa formulação única, a concepção de justiça apresentada em Teoria e as principais idéias de meus 

ensaios escritos a partir de 1974.” 
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 Justiça como eqüidade, p. 7. 
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 id., p. 10 
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 id., p. 56. 
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 id., pp. 58-60. Compare-se com o enunciado desses mesmos princípios tal como propostos em Uma teoria 

da justiça (p. 64 da edição Martins Fontes) e em O liberalismo político (p. 344 da edição Ática). 



    Afirma com razão Carlos Maximiliano: “deve o Direito ser 

interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, 

prescreva inconveniência, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis”. 
30

 Entretanto, 

quando se fala em “reserva do possível”, “princípio da reserva do possível”, o que está em 

jogo não é um problema de interpretação, mas a aplicação de um texto de suficiente 

clareza, cujas conseqüências mostram-se inconvenientes. Devemos distinguir, de um lado, a 

interpretação conducente ao absurdo, e, de outro, a lei, ou a aplicação da lei, cujas 

conseqüências são ética ou politicamente contraproducentes. 

 

    Esse princípio, cujo enunciado mais amplo corresponde ao bem 

conhecido aforismo de que “ad impossibilia nemo tenetur”, filia-se portanto ao assim 

chamado “conseqüencialismo”, ou teoria conseqüencialista, segundo a qual na aplicação da 

lei deve-se ter em vista as suas conseqüências. 
31

 

 

    Os romanos diziam, de um lado, “summum jus, summa injuria”, e, 

de outro, “fiat justitia, pereat mundus”. A primeira dessas máximas filia-se à ética da 

responsabilidade, enquanto a segunda à ética da convicção.   

 

    Em alvará de 4 de setembro de 1765, dispunha a autoridade: “Leis 

não obrigam mais que ao possível, e que razoadamente pode ser feito”. Sabemos que em 

Direito das obrigações essa regra não é observada; a responsabilidade negocial considera-se 

objetiva, e se o aluguel não é pago ao fim do mês o juiz não pergunta se o inquilino está 

doente ou desempregado: despeja-o. Se a empresa está em dificuldades, o juiz não indaga 

sobre sua causa (por exemplo, se deixou de receber de seus devedores): decreta-lhe a 

falência.  

 

    Quem sustenta a segunda daquelas máximas dirá: age acertadamente 

o juiz ao decretar o despejo, pois é-lhe vedado decidir “contra legem”; é preciso assegurar a 

comutatividade do contrato e as justas expectativas dele decorrentes. Enquanto que, ao 

defensor da segunda tese, restará – como enxergamos hoje claramente com relação a 

Shylock 
32

 – argüir um princípio tão forte que faça, na hipótese, recuar a cláusula 

contratual. 

 

    Na sociedade libertariana os elementos de justiça social não  

despontam na jurisdição civil comum: o excluído não chega a ser parte, e Shylock leva seu 
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 Em “O mercador de Veneza”, Shakespeare conta de um credor (Shylock), que exige do devedor 

inadimplente o cumprimento da multa contratual, consistente em entregar-lhe um pedaço de sua própria 

carne. 



naco de carne sem que o sangue do pobre manche as folhas dos autos; o terremoto da 

sentença fica insulado na tragédia individual, que não aparece nas estatísticas. O brocardo 

prevalecente, aí, é “fiat justitia, pereat mundus”, e considera-se como justo o que prescreve 

a lei, mesmo que em seu mais estrito rigor.  

 

    No ordenamento civil brasileiro há algumas disposições de proteção 

aos mais fracos (anote-se a impenhorabilidade do bem de família, a lesão enorme, a 

onerosidade excessiva, e, particularmente, o Direito do consumidor); na jurisdição comum  

– inclusive na primeira instância da Justiça do Trabalho, em que ela tende a se inverter – 

prevalece a desigualdade das armas, e a impossibilidade é a formal, não a impossibilidade 

material do desempregado, do devedor moroso, do empresário sem liquidez ou 

descapitalizado; a eqüidade é estritamente controlada, e os juízes não costumam ler o art. 4° 

da lei de introdução ao código civil.     

     

    A cultura jurídica tende a ignorar essas dificuldades para a aplicação 

do Direito. A ortodoxia do pensamento jurídico tem como dogmas da jurisdição ordinária: 

a) a presunção de adequação e necessidade da lei; b) a impossibilidade de outra solução que 

não a estritamente legal; c) a função do judiciário como sendo a de aplicar a lei, quaisquer 

que sejam as suas conseqüências. 

 

    É bem diferente o que acontece na jurisdição constitucional, em que 

na maioria das vezes o governo é réu. O rigor da Constituição costuma ser relativizado, 

então, por conceitos como o das normas programáticas e teorias como a da reserva do 

possível, quando não simplesmente escamoteado com a procrastinação dos processos 

incômodos e a supervalorização de óbices processuais. Costuma-se dizer, por isso, que as 

supremas cortes são cortes políticas. 

 

    O advogado Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça no governo do 

presidente José Sarney, declarou em entrevista: “Há muito tempo observei que, no Brasil, 

há forte tendência à interpretação do direito condicionada à existência ou não de recursos 

no caixa do tesouro público. Com o debate sobre a reforma da previdência, os defensores 

da tesouraria avançaram na hermenêutica: o próprio direito constitucional estará sujeito a 

interpretações de conteúdo financeiro”. 
33

 De fato, numa economia abalada pela inflação, 

exposta ao capital especulativo internacional, perturbada por sucessivos planos 

econômicos, fragilizada pela inadimplência do governo, a falta de cumprimento de 

obrigações legais por parte da Administração (muitas vezes por erros de cálculo – causados 

pelo emprego inidôneo de índices de correção monetária – a  dano de beneficiários de 

prestações públicas) gerava o que se convencionou chamar de “esqueletos”, dívidas 

milionárias cuja discussão se arrastava em juízo, e anos depois, já em fase de execução, 

tiravam o sono dos gestores orçamentários. 
34
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    Isso não acontece apenas no Brasil, 
35

 e somente em casos relativos a 

obrigações pecuniárias. Néstor Pedro Sagüés menciona o caso “Naftalin v. King, julgado 

pela Corte Suprema do Estado de Minnesota, onde o tribunal constata que uma lei é 

inconstitucional por violar o art. 9°, incisos 5°, 6° e 7° da Constituição local; e não 

obstante resolve não declarar essa inconstitucionalidade pelos efeitos negativíssimos que 

esse pronunciamento teria provocado no Estado (suspensão ou cancelamento de um 

gigantesco plano de obras públicas, já empreendido; atraso no desenvolvimento 

educacional; desassossego social, etc.). Em concreto, a Corte Suprema aludida deixou de 

aplicar uma regra constitucional ao não adotar a resolução sobre inconstitucionalidade 

invocando definitivamente razões de bem comum.” 
36

 

 

    Temos então dois Direitos, duas justiças? Uma em que prevalece o 

rigor da lei, e outra em que prevalece outro critério de ajustamento das decisões às 

circunstâncias de fato, ainda que não previstas no ordenamento? A explicação para o 

empenho da Corte Suprema brasileira na campanha pelo controle concentrado de 

constitucionalidade, talvez esteja menos no volume dos recursos que a assoberba do que 

nesse desconforto: o de precisar desfazer, como terceira instância, decisões de instâncias 

orientadas por outros pressupostos.  

 

    O primeiro passo no sentido de conciliar ambas as perspectivas seria, 

por um lado, alargar a aplicação da eqüidade nas instâncias ordinárias, descredenciando-as 

como homologatórias de desequilíbrios sociais.  

 

    Embora não se trate aqui de interpretação da norma, mas de sua 

aplicação, invoco exemplos bastante conhecidos em que, a fim de não se chegar ao 

absurdo, toma-se decisão contra a literalidade da lei (a norma que veda a entrada de 

veículos num parque inclui carrinhos de bebê?; a norma que veda a entrada de veículos 

motorizados num parque inclui cadeiras de rodas motorizadas?; a cláusula que institui entre 

os beligerantes uma trégua de x dias inclui as noites correspondentes a esses dias?). Nessas 

hipóteses, tem-se como certo que não está no propósito da lei o resultado absurdo. Cabe ao 

aplicador, aí, indagar se a conseqüência vitanda foi prevista ou era perfeitamente previsível 

                                                                                                                                                     
Maria Tereza Sadek (org.), Reforma do judiciário, São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, 2001, pp. 23s.) 

relata o caso, mais recente, do FGTS: “Trabalhadores de vários estados entraram com ações na Justiça 
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pelo legislador; e se ele teria editado a norma tal como enunciada, caso houvesse previsto 

essa conseqüência. Ao dizer: “é pela consideração dos efeitos que estão no desígnio do 

autor da norma que se avalia e interpreta o seu conteúdo, sentido e alcance”, 
37

 Geraldo 

Ataliba não tinha em mente a vontade do legislador, ou o elemento histórico, mas a 

finalidade objetiva da norma. 

 

    O segundo passo seria juridificar os motivos que podem levar a Corte 

Suprema a inaplicar o estrito critério da legalidade; para isso, a meu ver, não parece 

bastante, e correto, simplesmente apagar disposições legais, como quem usa uma borracha, 

“para evitar grave lesão à saúde, à segurança e à economia públicas” (art. 4° da lei 

4.348/1964). 

 

    A doutrina ainda não se debruçou suficientemente sobre as aporias da 

jurisdição constitucional, e costuma atribuir depreciativamente, à chamada “razão de 

Estado”, decisões que levam em conta aqueles motivos, ainda que inexpressos. Viceja 

nesse vácuo uma jurisdição constitucional envergonhada, incapaz, senão por sofismas, de 

justificar suas decisões mais delicadas. 

 

     Ora, as cortes supremas não são cortes políticas; elas são cortes 

jurídicas sensíveis, no seu proceder, às necessidades políticas. Importa afastar o 

maniqueísmo que põe o Direito de um lado e do outro a política, e incorporar àquele, seja 

na elaboração da norma, seja no momento da sua aplicação, os dados da realidade. Só é 

justo o que leva em conta todos os fatores implicados numa relação, e a realidade dos fatos 

político-administrativos é inafastável da jurisdição constitucional. 

 

    Essa é uma questão eminentemente técnica, que não se resolve 

apenas com o estabelecimento de privilégios processuais e materiais para o governo: não 

lhe basta alegar impossibilidade, se não a comprova e justifica. Assim como o mutuante 

controla o desempenho financeiro do  mutário, são indispensáveis controles atuariais e 

estatísticos, por parte de tribunais administrativos independentes e das cortes supremas, que 

as habilitem a reconhecer parâmetros concretos de “accountability” para a Administração. 

 

    Se as conseqüências escapam ao âmbito de racionalidade da norma, o 

intérprete fugirá da solução tudo ou nada, branco e preto, constitucional e inconstitucional, 

buscando preservar sua eficácia mediante fórmulas de execução que diminuam ou 

pulverizem os impactos negativos. 

 

    São várias as razões que, hoje, nos levam a abandonar a idéia de 

nulidade da disposição inconstitucional, para adotar a idéia de sua ineficácia. Essa inflexão 

oferece maior maleabilidade no controle de constitucionalidade, com a admissão, no campo 

do Direito constitucional, de técnicas há muito empregadas no campo do Direito processual 

(p. ex. a correspondente à regra de que só existe nulidade cominada) e do Direito material 

comum (p. ex. as decorrentes do princípio da salvabilidade dos atos jurídicos).  
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    Cabe ao ministro Gilmar Mendes o mérito da insistência quanto a 

fórmulas, adotadas pela jurisdição constitucional alemã, que fugindo à decretação da 

nulidade “ex tunc” das leis inconstitucionais buscam soluções intermediárias, como a 

declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, o apelo ao legislador, a 

decretação da inconstitucionalidade “ex nunc”, a decretação da inconstitucionalidade 

parcial. 
38

 

 

    Esse tipo de solução – que englobo numa tendência que designo, não 

sei se acertadamente, como “governativa” – busca aliviar as tensões e minimizar as 

contradições com que se defronta a jurisdição constitucional. A outra dentre as duas 

principais tendências emergentes no pós-guerra – que designo como “popular” – creio que 

busca o mesmo objetivo por outra via, na medida em que, mediante instrumentos como o 

mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão, acaba devolvendo 

aquelas tensões para o poder legislativo. Ou seja, as cortes supremas deixariam de assumir 

o aforismo “summum jus”, e assumiriam o aforismo “fiat justitia”, transferindo em último 

caso para o poder político a solução das aporias da efetividade constitucional. 
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