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PREFÁCIO 

O HUMANISMO QUE O JUSPOSITIVISMO DESTRUIU 
A SENSIBILIDADE DOS JUÍZES PODE RESTABELECER 

1 

Este livro consolida um esforço intelectual focado na ex
posição e crítica de um dos assuntos mais relevantes da ciên
cia contemporânea do Direito, qual seja, o do reconhecimento 
dos Direitos Humanos e da concretização de sua efetividade 
por meio da atuação sistemática da jurisdição estatal. A ideia 
de Direitos Humanos dá corpo doutrinário a uno de los más 
grandes inventos de nuestra civilización. Os Direitos Humanos, 
como diz o jurista argentino Professor Carlos Santiago Nino 
(1943-1993), podría parangonar-se al desarrollo de los modernos re
cursos tecnológicos aplicados, por ejemplo, a la medicina, a las co
municaciones o a los transportes em cuanto al profundo impacto que 
produce em el curso de la vida humana em sociedad (Ética y Dere
chos Humanos. Buenos Aires: Astrea, 1989, p. 2), 

No entanto, apesar de sua evidente e inegável transcen
dência e de sua conceituação tendente à metafísica, os Direitos 
Humanos não podem prescindir dos instrumentos jurídicos 
formais e, sobretudo, da atuação dos seus operadores, para se 
habilitar à ingente função de acautelar e proteger os seres hu
manos contra as suas tragédias naturais, como a incapacidade 
de trabalhar, a invalidez acidentária, a doença debilitante, a 
velhice e, finalmente, a morte. 



Os juízes, atuando no processo judicial, são os principais 
responsáveis pela tarefa de transformar em realidade as 
grandes promessas que os Direitos Humanos nos fazem, mas, 
para isso, · o seu trabalho terá de ajustar-se aos postulados e 
às premissas do jus-humanismo. Esta é, sem dúvida alguma, 
a dificuldade maior e, certamente, o enorme empecilho que os 
enclausura e limita. 

É muito complicado, custoso e difícil superar o modelo 
dogmático da decisão judicial, no qual o juiz ocupava - e ain
da ocupa - uma função decididamente intransitiva, como la 
bouche de la loi, como queria Montesquieu (1689-1755), apenas 
verbalizando as palavras e os conceitos pré-postos nas leis es
critas. Nesse modelo, a capacidade de transformar a compre
ensão e a eficácia dos direitos subjetivos e de remodelar as 
relações por eles reguladas pertencia exclusivamente ao legisla
dor. Essa concepção está profundamente entranhada na formação 
dos juristas e dos julgadores. 

Pugnando em favor da formulação de uma nova teoria 
geral do processo, a Professora Ada Pellegrini Grínover (1933-
2017) destaca, quanto ao princípio do livre convencimento do 
juiz, que esse importante princípio refere-se diretamente não só à
apreciação da prova, relacionada com o julgamento, mas também 
para formar o seu convencimento quanto ao direito e justiça da solu
ção a ser dada ao caso concreto (Ensaio sobre a Processualidade. 
Brasília: Gazeta Jurídica, 2018, p. 153). Essa lição adverte que 
o compromisso dos juízes não fica restrito à aplicação das leis
positivas, mas abrange o problema de sua justiça, ou seja1 a justiça
das leis escritas.

O Professor Nelson Saldanha (1933-2015) chama a aten
ção para este ponto, afirmando que a justiça propriamente dita 
não pode estar na lei, que apenas pode convir, ou não, para julgar e 
propiciar atos injustos, atos praticados por pessoas. Nisto radica um 
paradoxo moderno: a presença de normas institucionais, sobretudo 
jurídicas, cuja justiça se reconhece ou se questiona, e a permanência 
dos ideais de justiça, que estão dentro dos. homens e da experiência 
histórica vívida por eles (Ética e História. Rio de Janeiro: Reno-
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var, 1998, p. 17). Isso leva a pensar que a justiça é sempre um 
atributo do homem justo, que se manifesta em face dos atos pra
ticados com apoio ou respaldo no poder, pondo-os sob crítica ou 
apenas reconhecendo asua validade. 

Mas a justiça desses atos não pode ser medida senão pela 
análise ética e, portanto, metafísica dos seus próprios conteú
dos, não pelas declarações de suas intenções. A crítica ética 
é uma avaliação efetiva dos comportamentos e das condutas 
das pessoas (e das autoridades), segundo concretamente ocorri
das. E, como isso exige pensar, ou seja, voltar-se à reflexão sobre 
temas e assuntos metafísicos, criou o positivismo jurídico uma 
escapatória deveras engenhosa: discutir a metalinguagem ou a 
metafilosofia, uma coisa pragmática, que não vai além dos da
dos da escrita, essa inevitável empobrecedora do pensamento. 

É por causa dessa orientação que os estudos contidos 
neste livro se ocupam, com a máxima atenção, dos elementos 
formadores da decisão judicial, que é um ato humano e, por
tanto, expressador, ou não, do conteúdo de justiça que even
tualmente se encontre, ou não1 no espírito de seu proferidor. 
Esta é uma posição oposta à concepção dogmática positivista, 
segundo a qual, se os Direitos Humanos não se incorporarem ao 
acervo das leis escritas1 permanecerão onde se acham, isto é1 na es
tratosfera das preocupações dos juristas, embora apareçam, aqui e 
além, como cometas brilhantes, servindo

1 
apenas, de adornos 

ou enfeites a discursos jurídicos1 conferêndas acadêmicas; pa
lestras e coisas desse tipo. 
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O atributo essencial dos Direitos Humanos - e t9mbém 
a sua maior dificuldade é que eles não nascem das leis escri
tas, elaboradas pelos poderes estatais, embora elas os possam 
reconhecer e até os proclamar solenemente. Na verdade, eles 
independem dessas previsões positivadas e a sua eficácia se 
afirma tanto nos vácuos normativos (ausência de previsão po
sitivada), como contra as leis injustas1 perversas ou iníquas (pre
visões positivadas antinaturais), como, ainda, nos casos em 



que um sistema jurídico os negue expressamente, inclusive pelo 
silêncio pomposo e prolongado. 

Não será fácil encontrar um jurista que recuse a asser
tiva de que os direitos apresentem um certo fundamento moral, 
mesmo preferindo dizer que a eficácia das regras legais ou po
sitivas deriva diretamente de sua origem, fundada na obser
vância de determinada rotina, referente ao procedimento de 
sua produção pelos aparelhos do Estado. Isso atribuiu a ilusão 
de filosofia jurídica aos mais exagerados positivismos, criando e 
recriando, com alguns breves momentos de descontinuidade, 
na mente dos juristas, a ideia de que os direitos individuais se 
originam das leis positivas e os Direitos Humanos não escapariam a 
essa regra que se pretende universal. 

A supremacia dessa ilusão positivista perdurou por 
muitos séculos e ingressou na Ciência Jurídica como a síntese 
perfeita do pensamento que a fundamenta e a irriga. Porém, 
a justiça não está presa a anotações ou à memória, mas ligada em 
algo mais alto, que é a verdade. O Professor Eros Grau clareia 
esse ponto, observando que, no normativismo legalista, o juiz 
é reduzido a uma figuração secundária, pois, nesse modelo, 
não apenas se consagra o radicalismo mais exacerbado do positivis
mo, mas também se apresta o cientista do Direito para ser colocado a 
serviço do arbítrio e da opressão, visto que todo e qualquer conteúdo 
pode ser Direito, ainda que arbitrário e opressivo (Direito: Conceito 
e Normas Jurídicas. São Paulo: RT, 1988, p. 31), o que ele recusa 
com poderosa veemência. 

Como a ideia de Direitos Humanos, oriundos ou fun
dados em valores intrínsecos, agride os saberes jurídicos tra
dicionais, pondo-os em uma espécie de defensiva ideológica, 
emergiu, no âmbito da resistência positivista, a noção de que 
o elenco desses direitos, se não for reduzido a termo ou escrito
em leis formais, não terá a eficácia que assegura a reivindica
ção de sua observância nos julgamentos judiciais. Aqui, mais
uma vez, se mostra que a efetividade dos Direitos Humanos
se acha nas mãos dos juízes e na sua disposição de enxergá
-los nitidamente, mesmo não estando escritos em leis positivadas.
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A nosso ver, para se formar, finalmente, a jurisprudên
cia jus-humanista se requer que os juízes de todos os graus de 
jurisdição concordem em abandonar essa estéril discussão so
bre as origens legais dos direitos das pessoas e passem a cons
truir, com a originalidade de suas contribuições, uma teoria 
humanista da decisão judicial que contemple os seres humanos 
reais e as suas tormentosas angústias. O fato, aliás, de todo inegá
vel, de muitas regras e leis positivas desconsiderarem os Direitos 
Humanos e de tantas outras os negarem peremptoriamente, 
não os elimina da realidade da vida dos direitos. Pelo contrário, 
na ordem positiva em que tal ocorre ou na lei ou regra escri-

. ta em que isso se manifesta, abre-se, de imediato, um largo
campo para a sua crítica moral mais contundente, a partir da 
própria constatação daquele fato. 

Este é o propósito deste livro. 

Brasília, julho de 2019. 

Napoleão Nunes Maia Filho 

Maria Fernanda Pinheiro Wírth 




