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RESUMO

O Direito Brasileiro vem recebendo influência de teorias internacionais, que discutem um novo paradigma, designado “neoconstitucionalismo”. 
Esta forma de absorver as teorias constitucionais, evidenciadas a partir da Constituição da República de 1988, envolvem premissas que podem ser 
sintetizadas a partir do reconhecimento da força normativa dos princípios e de sua supervalorização associada à certa rejeição ao formalismo, 
circunstâncias que se reverberam, discursivamente, através de estudos de técnicas de ponderação e de teorias da argumentação, e, 
empiricamente, através do tratamento discricionário e particularizado de determinados casos concretos pelos Tribunais. Esta constatação 
permite pensar sobre como os nossos Tribunais vêm resignificando a sua atuação, de modo a, eventualmente, permitir certa indissociação entre 
os papeis de julgador e de legislador, autorizando que juízos morais justifiquem decisões dissonantes do conteúdo da lei. O resumo trata, 
portanto, dessa problemática, partindo da hipótese de que o conteúdo indeterminado dos princípios autoriza e legitima essas práticas 
discricionárias. Além da revisão bibliográfica da doutrina constitucional e da análise de pesquisas empíricas que retratam como os Tribunais 
Brasileiros tomam decisões nos casos concretos, este trabalho também descreve um caso específico, recentemente julgado pelo Superior Tribunal 
de Justiça, que ilustra, tanto a problemática, quanto a hipótese do trabalho. O caso abordado é um Recurso Especial, nº 621399/RS, que analisou 
a incidência da Lei 8009/90, que tornou impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar (bem de família), por dívida 
de qualquer natureza. O Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Execução Fiscal contra uma empresa. Esta empresa era constituída de distintos 
sócios. Nos autos do processo foi penhorado um bem imóvel que servia de residência para um dos sócios e sua família, bem imóvel este que 
estava registrado em nome da empresa, não do sócio. Ou seja, o imóvel penhorado não estava registrado em nome do sócio, mas da própria 
empresa devedora, o que, a rigor, nos termos da Lei, lhe retirava a condição de bem de família (art. 1º da Lei 8009/90). O Tribunal do Rio Grande 
do Sul, nessa linha, entendeu que o imóvel era passível de penhora, porque não se tratava de bem de família, nos termos da Lei 8009/90. No 
entanto, o STJ deu interpretação particular para a Lei 8.009/90, e, sob o argumento textual de que aquele caso impunha “exegese humanizada”, 
tendo em vista que a “lei disse menos do que queria dizer”, e, à luz do fundamento da proteção da dignidade da pessoa humana, entendeu-se por 
cancelar a penhora sobre o bem imóvel, atribuindo-lhe excepcional caráter de bem de família. Ou seja, o caso ilustra que a aplicação de princípios 
de conteúdos vagos, como ocorre em especial com o “princípio da dignidade humana”, no direito brasileiro, autoriza que os Tribunais, na análise 
de casos concretos, afastem a Lei e se respaldem em princípios para decidir segundo suas convicções acerca do que consideram mais ou menos 
justo. A problemática examinada e os seus resultados revelam, portanto, que o uso indiscriminado de princípios mascara subjetividades e 
opiniões pessoais, levando à conclusão de que o atual sistema judicial brasileiro possibilita que o juiz “julgue o que quer” no caso concreto, seja 
para relativizar ou afastar por completo o direito positivo e “fazer mágica” quando se “quer fazer justiça”. Os Tribunais Brasileiros, portanto, 
julgam com ampla liberdade de interpretação da norma e, com isso, através do deslocamento da Lei para a interpretação subjetiva, revelam 
situações de discricionariedade e escolhas morais que acabam por autorizar o intérprete a trilhar muitos (e diferentes) caminhos nos julgamentos 
dos processos, confundindo-se os papeis de juízes e de legisladores.
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