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RESUMO

O Direito, como conjunto de normas deve acompanhar as mudanças sofridas pela sociedade, de forma a preservar seus valores e anseios, razão 
pela qual não se esgota com a mera aplicação da lei ao caso concreto pelo Poder Judiciário. O Estado Democrático de Direito organizado através 
da tripartição de poderes tem a missão de, através da atuação do Poder Judiciário, aplicar o Direito, defendendo consequentemente as liberdades 
e responsabilidades individuais e sociais através da observância dos ditames constitucionais. Um dos desafios do Poder Judiciário para fazer 
justiça é dar celeridade as suas decisões, sob pena do direito perecer diante de uma morosidade desmotivada. Ademais, objetivamos encontrar 
maneiras do magistrado se afastar de seu subjetivismo, dos seus pré-conceitos para aproximar-se ao julgar com fulcro apenas nas provas que lhes 
são postas para a formação, na norma vigente. Buscou-se encontrar os limites entre a discricionariedade e a arbitrariedade no julgar, analisados a 
partir da obtenção da justiça como o fim máximo a ser buscado pelo julgador. Um outro desafio a ser superado é bem definir os limites da 
alteração informal da Constituição pelo Poder Judiciário na análise de uma caso concreto, temática esta que deve ser analisada com cautela, 
diante do risco que o mau uso deste fenômeno social e jurídico pela Suprema Corte pode causar ao sistema democrático. Desta feita, indaga-se 
na pesquisa qual o real papel do magistrado na modernidade, sua legitimidade e os limites da discricionariedade em seu papel interpretativo. Até 
que ponto a necessidade de respostas rápidas e soluções adequadas e eficazes aos problemas sociais e jurídicos, podem legitimamente, servir de 
fundamento para alterar o modo de pensar e agir dos magistrados, que, abandonam uma postura passiva e assumem a responsabilidade 
institucional e política de garantir e efetivar os comandos constitucionais sem contudo afrontar os primados da segurança jurídica e da tripartição 
dos poderes. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, análise de decisões jurisprudenciais, e pesquisa de campo qualitativa com 
entrevistas a magistrados de primeiro grau atuantes na capital do Estado. Como resultado observou-se que os magistrados entendem como 
ponto convergente, a necessidade de ampliação da confiança da sociedade no Poder Judiciário através do prolação de decisões que reflitam os 
anseios sociais, associadas ao postulado da segurança jurídica. Observou-se ainda que as principais fragilidades a serem superadas pela sociedade 
democrática moderna é a burocracia, o excessivo número de leis, a falta de igualdade, a corrupção. A aplicação do direito deverá funcionar como 
vetor de garantia para a preservação da democracia e da salutar convivência em sociedade sob o manto da Constituição. Infelizmente não existe 
o juiz Hércules criado por Dworkin em O Espírito das Leis, juiz este idealizado com capacidade sobre-humana e paciência infinita. Concluiu-se que 
há a necessidade de uma ponderação de critérios interpretativos no caso concreto, que começa com a análise do sentido literal da norma, mas 
não pode ai se esgotar. A justiça deve ser entendida como a busca pelo bem comum e respeito aos direitos e garantias fundamentais defendidas 
pelo Estado Constitucional para a vida em sociedade equilibrada e é guiado por este ideal de Justiça que o Poder Judiciário deverá julgar.
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