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1. NOTA BIOGRÁFICA
Benjamin Cardozo foi um dos juízes americanos mais influentes de todos

os tempos, apesar de só ter sido juiz do Supremo Tribunal dos Estados Uni-
dos de 1932 a 1938, ano da sua morte. Descendente de uma família de
judeus portugueses emigrada no séc. XVII para a Holanda, nasceu em Nova
York, licenciou-se na Columbia Law School e exerceu a advocacia até 1913, data
em que foi eleito para o cargo de Juiz do Supremo Tribunal de Nova York,
onde exerceu desde 1927 até 1932 o cargo de presidente sucedendo a Oliver
Wendell Holmes. Foi um dos principais impulsionadores e colaboradores do
American Law Institute, instituição que, ainda hoje, se dedica à tarefa de redi-
gir os princípios legais “restatement” e visa simplificar as normas jurídicas.
Tornou-se também uma das primeiras e principais figuras a salientar as rela-
ções entre a aplicação e criação do direito e as alterações sociais, sendo um
dos maiores representantes da denominada corrente da sociologia jurídica.
Juntamente com O. W. Holmes, Cardozo foi um jurista progressista, na medida
em que combateu a concepção formalista, defendendo a inovação e criatividade
judicial. Porém, Cardozo, salientou também que incumbia ao poder legislativo e
executivo estabelecer ou consagrar as principais alterações das instituições sociais,
cabendo ao poder judiciário efectuar apenas pequenos desenvolvimentos, já que:
"Justice is not to be taken by storm. She is to be wooed by slow advances”.

Para além de várias decisões marcantes que ainda hoje constituem pre-
cedentes1, Cardozo expôs as suas posições relativas à filosofia e teoria do
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1 Um dos mais marcantes é o caso Palsgraf v. Long Island R. R. (248 N.Y. 339), no qualem 1928, apesar de votos de vencido, Cardozo expandiu o âmbito da responsabilidade para



Direito em três obras: “The Judicial Process” (1921), “The Growth of the Law”
(1924) e “The Paradoxes of Legal Science” (1928)2. Em 1931 publicou ainda
uma obra relativa à relação entre direito e literatura intitulada “Law and Lite-
rature and Other Essays and Addresses” (1931). As suas posições deram ori-
gem a um número elevado de estudos e biografias3, sendo uma delas de
Posner4 que definiu o labor de Cardozo numa frase lapidar “adaptou a lei às
necessidades dos indivíduos que fazem parte de uma sociedade transfor-
mada pelos progressos da industrialização e da tecnologia”.

2. INTRODUÇÃO
Essas são as razões para esta, aparentemente “estranha”, recensão a um

livro5 publicado em 1921, mas cujo conteúdo, como veremos, está hoje ainda
inteiramente actual. O livro escolhido, por ser ainda hoje o mais divulgado
e marcante de Cardozo, intitula-se “The Judicial Process”, e corresponde
às célebres conferências proferidas por Cardozo na Universidade de Yale6.
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terceiros de uma companhia de caminho de ferro, considerando que “The risk reasonably to
be perceived defines the duty to be obeyed and risks imports relation; it is risk to another or
to others within the range of apprehension”. Na situação concreta o empregado da compa-nhia enquanto assistia um passageiro no embarque deixou cair, acidentalmente, um pacote queesse passageiro transportava e que continha fogo de artificio, o qual após ser projectadopara a linha explodiu provocando danos na pessoa de um terceiro que se encontrava nagare. Nessa decisão foi alargado o dever de diligência da companhia para o público emgeral, na medida em que estes se encontrem numa zona de razoável previsibilidade da eclo-são de danos dessa actividade.No caso MacPherson v. Buick Motor Co., Court of Appeals of New York (217, N.Y. 382) de(1916), Cardozo afirmou que “as sentenças da época em que se viajava em diligência não são
aplicáveis às condições de transporte actuais (…) O princípio de que o perigo terá de ser emi-
nente não deve ser alterado, mas as coisas que são objecto desse princípio alteraram-se e
por isso, este terá de se adequar às necessidades da vida numa civilização em desenvolvi-
mento”. De notar que este precedente alterou a posição, até aí, consensual, sendo o momentodecisivo em que a responsabilidade extra-contratual (tort law) abandonou a posição da “privacyof contract” a favor de um novo critério legal (legal test) da responsabilidade do fabricante faceao consumidor, com base na prova do dano sofrido por este, cfr. Luíz Díez-Picazo, Derecho
de Daños, Civitas, 2000, pág. 355.

2 São ainda de salientar dois artigos. O primeiro intitulado “The Altruist in Politics”, disponívelem http://www.gutenberg.org/etext/1341, diz respeito a uma interessante conferência de 1889na qual Cardozo ataca uma reforma legislativa que considera negativa. O segundo intitulado“A ministry of justice”, in Harvard Law Review, volume XXXV, n.º 2, 1921, p. 123-125, no qualCardozo defende criação de uma instituição denominada ministério da justiça, que teria“a função de vigiar a evolução do direito e de determinar a sua eficácia, bem como de suge-
rir as alterações necessárias para a sua melhoria”.

3 Andrew L. Kaufman, Cardozo, Harvard University Press, 2000.
4 Posner, Richard A. Cardozo: A Study in Reputation, The University of Chicago Press, 1993.
5 O Título Original é “The Judicial Process”, 1921, New Haven, Yale University Press. Estádisponível uma tradução brasileira “A Natureza do Processo Judicial”, Benjamin N. Cardozo,Colecção Justiça e Direito, Martins Fontes, São Paulo, 2004, que utilizamos nesta recensão.
6 Note-se aqui a analogia com as célebres conferências de Ihering na Universidade de Viena,a mais célebre das quais em 1872 com o título A Luta pelo Direito, disponível em tradução Cas-telhana de 1881, La Lucha por el Derecho, Fabián di Plácido, 1998, Argentina.



O livro analisa a metodologia utilizada pelos juristas na criação do direito,
procurando responder à velha e actual questão: “o que faço quando decido uma
causa?”7.

Cardozo divide o seu livro em quatro capítulos (correspondendo cada
um deles a uma das conferências), nos quais explana e analisa os quatros
métodos fundamentais que classifica como: i) o método da filosofia (lógica);
ii) os métodos da história, da tradição e da sociologia; iii) o método da socio-
logia; iv) a adesão ao precedente (o elemento subconsciente do processo
judicial).

2.1. O método da filosofia
Cardozo começa por salientar que “os códigos e as leis escritas não

dispensam o labor do juiz nem tornam o seu trabalho superficial e mecâ-
nico8”, e que “o poder que se coloca nas mãos do juiz é grande e está sujeito,
como todo o poder, a abusos”9.

Metodologicamente, a primeira operação a realizar será a de comparar
o caso com os precedentes arquivados, advertindo que “atrás dos preceden-
tes estão as concepções jurídicas básicas que constituem os postulados do
raciocínio judicial e, mais atrás, os hábitos de vida e instituições sociais que
deram origem a essas concepções10”. Metaforicamente afirma que a tarefa
do juiz é comparar as cores da causa que tem com as cores das normas dis-
poníveis, de tal modo que a amostra da tonalidade mais aproximada fornece
a norma aplicável. Adverte, porém, que “nenhum juiz de um tribunal superior
que seja digno do seu cargo tem uma visão tão estreita do seu papel. (…)
É quando as cores não combinam que começa verdadeiramente o trabalho inte-
lectual do juiz”11. Cardozo afirma também que “o direito sempre foi experi-
mental. As normas e princípios (…) não são verdades conclusivas, mas hipó-
tese de trabalho continuadamente submetidas a novos testes nesses grandes
laboratórios que são os tribunais”12. Deste modo, o método da filosofia (ou
da lógica ou analogia) serve apenas para determinar a força directiva do prin-
cípio ou norma aplicável ao caso, de tal modo que o jurista deve procurar a
aplicação do precedente para “decidir a mesma questão da mesma maneira
através de uma simetria de forma e substância”13.

Cardozo considera que “no direito (…) as verdades formadas por indu-
ção tendem a formar as premissas para novas deduções. (…) Forma-se um
acervo de concepções e fórmulas jurídicas (posse, propriedade) que passam
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7 Ibidem, p. 2.
8 Ibidem, p. 5.
9 Ibidem, p. 7.
10 Ibidem, p. 9.
11 Ibidem, p. 10.
12 Ibidem, p. 10.
13 Ibidem, p. 23.



a ser aceites como fundamentais e axiomáticas (das quais) são extraídas,
por dedução, novos dados e consequências”14. O autor termina afirmando que
“o método parte do silogismo, num dos lados, para se reduzir à analogia no
outro”15. Todavia, adverte, também que essa busca da analogia ou simetria
deverá ser abandonada nalgumas situações, já que o direito é experiência e
não lógica, porque “precisamos sempre de saber aonde levam a lógica e a filo-
sofia ainda que decidamos abandoná-las por outros guias”16.

2.2. Os métodos da história, do costume (tradição) e da sociologia
Segundo Cardozo, o efeito da história é elucidar o caminho da lógica, na

medida em que permite detectar não apenas a origem, mas também os pres-
supostos e alterações que as normas e os princípios sofreram. Nessa medida,
afirma que “a história, ao iluminar o passado, ilumina o presente e, ao ilumi-
nar o presente, ilumina o futuro”17. Citando Maitland18, considera que: “hoje
estudamos o anteontem, para que o ontem não paralise o hoje, e o hoje não
paralise o amanhã”.

O costume (tradição) intervém quando a história ou a filosofia não ser-
vem para estabelecer a direcção de um princípio. Segundo Cardozo, o cos-
tume manifesta-se mais na aplicação das normas antigas do que na criação
de novas normas, pois, os padrões gerais de direito estão criados e o costume
determinará apenas se ocorreu uma adesão ou um desvio. Nessa medida,
“é constante no direito o pressuposto de que as evoluções naturais e espon-
tâneas do hábito estabelecem os limites do certo e do errado”19. Uma ligeira
ampliação do costume identifica-o com o padrão predominante da conduta
correcta, os hábitos ou práticas tradicionais da época. Nesta medida, o cos-
tume (tradição) “constituiu a criação dos moldes de conduta que algum dia será
estabelecida como lei. A lei preserva os moldes, que adquiriam forma e con-
torno a partir da vida”20. No que respeita ao método sociológico, Cardozo alerta
“quando as necessidades sociais exigem uma decisão em vez de outra, há
momentos em que precisamos de distorcer a simetria, ignorar a história e
sacrificar o costume na busca de outros e maiores fins, (pois) a causa última
do Direito é o bem-estar da sociedade. A norma que não atinge o seu objec-
tivo não pode justificar permanentemente a sua existência”21.

Nessa tarefa não compete porém “ao juiz fazer e desfazer normas a
seu belo prazer, de acordo com pontos de vista diferentes sobre o que é
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14 Ibidem, p. 32.
15 Ibidem, p. 33.
16 Ibidem, p. 23 e 24.
17 Ibidem, p. 37.
18 In Collected Papers, II, 438, apud ibidem, p. 37.
19 Ibidem, p. 45.
20 Ibidem, p. 45.
21 Ibidem, p. 46.



conveniente”22, mas interpretar a norma à luz de um novo paradigma, o fun-
cional e não já o analítico, porque “o ênfase deslocou-se do conteúdo do
preceito e da existência do remédio para o efeito do preceito em acção e
eficiência do remédio para alcançar os fins para os quais foi formulado”23.
Nas páginas seguintes Cardozo exemplifica esta problemática com a evolução
do conceito de liberdade, desde a sua concepção negativa; com a alteração
do “liberalismo individualista para o colectivismo assimétrico”24; com a actual
função social da propriedade; e com certos aspectos da regulamentação do
trabalho nocturno das mulheres, cuja proibição legal foi julgada arbitrária em
1907, e em 1915 considerada válida e adequada com base numa investiga-
ção efectuada por assistentes sociais.

O autor termina, salientando que é a percepção das actuais necessida-
des sociais que constitui o método determinante para adaptar, flexibilizar e
actualizar as normas e princípios jurídicos, porque “a Constituição enuncia
ou deveria enunciar, não normas para a fugacidade do momento, mas prin-
cípios para um futuro em expansão25”.

2.3. O método da sociologia (o juiz como legislador)
Neste capítulo Cardozo explana, mais detalhadamente, as principais

ideias referidas na parte final do anterior, a respeito do método da sociologia.
Começa por salientar a necessidade de uma interpretação actualista e teleo-
lógica das normas e princípios, afirmando que “poucas normas hoje em dia são
tão bem estabelecidas que não se possa exigir, algum dia, que justifiquem a
sua existência como meios adaptados a um fim”26. Exemplifica, que “é no
campo do processo que testemunhamos as principais mudanças (…). Os
erros não constituem mais razão para atrapalhar os processos com o horror
ulterior de novos julgamentos (…). Por vezes o conservadorismo dos juízes
ameaçou, durante algum tempo, privar a legislação da sua eficácia. (…).
Está (hoje) afastada a concepção que a acção judicial ou é um problema de
matemática ou um jogo para cavalheiros desportistas”27. E termina, consi-
derando que “o juiz deve ter sempre em mente a concepção teleológica da sua
função (…) que significa (a adopção) do pragmatismo. A norma que fun-
ciona bem gera um direito próprio ao reconhecimento. Só que ao determinar
como ela funciona, não devemos vê-la de modo demasiado estreito. Não
devemos sacrificar o geral ao particular. Não devemos lançar ao vento as van-
tagens da consistência e da uniformidade para fazer justiça no caso em ques-
tão. Devemo-nos manter dentro dos limites que o precedente, o costume e
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22 Ibidem, p. 48.
23 Ibidem, p. 52.
24 Ibidem, p. 56.
25 Ibidem, p. 60.
26 Ibidem, p. 71.
27 Ibidem, p. 72 a 73.



a tradição fixaram. Porém, dentro desses limites (…) o princípio final é o da
adequação a um fim”28.

No que respeita ao papel do juiz como legislador, aborda as posições de
Savigny, Ihering e Gény29, concluindo que o costume ou prática social é fun-
damental para a compreensão e aplicação do direito, mas que este só pode
cumprir a sua função com a clara afirmação de critérios de utilidade social e
moral, encontrados pelo juiz, da mesma maneira que o legislador na vida da
comunidade, omitindo as suas concepções pessoais, arbitrárias e individuais por
forma a evitar “uma ciência jurídica baseada no mero sentimento ou sensação”30.
Nesta tarefa, considera que a actividade do legislador e do juiz são seme-
lhantes no método, nos fins (bem estar social) e nos instrumentos (experiên-
cia, estudo e reflexão), mas que os limites para o juiz são mais estreitos, na
medida em que este deve apenas “preencher as brechas da lei”31.

Cardozo assume, no fundo, uma posição eclética, defendendo a obtenção
de um equilíbrio entre as necessidades de uniformidade, certeza e segurança
na aplicação do direito que o tornem imparcial e objectivo, mas advertindo
que “a uniformidade deixa de ser um bem quando se torna uma uniformidade
de opressão. O interesse social admitido pela simetria ou pela certeza deve
então ser comparado com o interesse social atendido pela equidade e pela jus-
tiça”32. Este autor salienta também que a própria evolução da sociedade
revela uma maior necessidade de flexibilidade33, mas que esta não pode redun-
dar numa criação livre/arbitrária do direito, pois “na falta de uma lei aplicável
o juiz deve proferir as suas sentenças de acordo com o costume, e, na falta
deste, de acordo com as regras que ele estabeleceria se tivesse de assumir
o papel do legislador”34. Porque “o juiz, mesmo quando livre não o é totalmente.
Não deve inovar a seu bel-prazer. Não é um cavaleiro andante que procura
o seu ideal de beleza ou bondade. Ele deve inspirar-se em princípios consa-
grados. Não deve ceder ao sentimento (…) vago e irregular”35.

2.4. Adesão ao precedente (o elemento subconsciente no processo
judicial)

Neste capítulo Cardozo analisa, em primeiro lugar, a questão da deter-
minação e aplicação do precedente, nomeadamente o problema das deci-
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28 Ibidem, p. 73 a 74.
29 Ibidem, p. 75 a 93.
30 Ibidem, p. 78.
31 Ibidem, p. 83. Note-se aqui a semelhança com a posição de Claus-Wilhelm Canaris, Pensa-

mento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, Lisboa, Fundação CalousteGulbenkian, 3.ª edição, 2002, tradução de A. Menezes Cordeiro.
32 Ibidem, p. 82.
33 Ibidem, p. 85 a 93, onde exemplifica com posições de Holmes, e com a supressão da produçãode determinados meios de prova e dos limites ao exercício de determinadas actividades (con-corrência).
34 Ibidem, p. 102 a 103.
35 Ibidem, p. 103 a 104.



sões que ao criarem um novo precedente aplicam retroactivamente uma injun-
ção legal a factos passados e a sujeitos que assim não puderam pré-deter-
minar as suas condutas36. Defende, porém, que, por um lado, essas situa-
ções são escassas; por outro que, em regra, essas decisões expressam já um
princípio geral apreensível pelos litigantes37; e por fim, que as necessidades
de segurança jurídica implicam, nos casos em que isso não aconteça, uma pre-
valência de interesses. Neste campo, Cardozo salienta a necessidade de
respeito pelo precedente “que deve ser a regra e não a excepção”38. Salienta,
ainda, ser inconcebível que um tribunal, ainda que com diferente composição
de juízes, desrespeite decisões similares sem qualquer razão ponderosa39.
Todavia, afirma também que “o tribunal que melhor atende ao direito é aquele
que reconhece que as normas jurídicas criadas numa geração podem (…)
mostrar-se insuficientes para outra geração”40.

No que respeita ao elemento subconsciente da decisão, Cardozo começa
por admitir que “à medida que os anos passavam fui-me resignando com a
incerteza, pois, passei a considerá-la inevitável”41. Afasta, por isso, a concepção
de que a decisão judicial é um exercício meramente objectivo e neutro, por-
que esta não se adequa à realidade nem àqueles casos limite, em que o
ordenamento não possuiu uma solução clara, mas em que esta está depen-
dente de uma valoração de grau ou dimensão; ou até, quando existem duas
soluções igualmente correcta42. Nessa medida, repudia a concepção do
Direito “como uma entidade real que vive distante e solitária e que é articu-
lada pelas vozes de (…) sacerdotes, que estes não escolhem”43. Em seguida,
afirma também ser de evitar44 a concepção de que primeiro se determina
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36 Ibidem, p. 105 a 109. De notar que este é precisamente um dos argumentos utilizados porRonald Dworkin, 60 anos depois para defender a eliminação do espaço de discricionariedadedos juízes. Cfr. Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério, editora Martins Fontes, 1.ª edição,2002 (tradução brasileira).
37 Nesta tarefa, Cardozo analisa as suas decisões supra referidas, defendendo que as mesmasnão são retroactivas, pois as partes já se tinham auto-determinado através do princípio geralde diligência cuja essência foi mantida apesar de reformulada, ibidem, p. 110 a 117.
38 Ibidem, p. 110.
39 Exemplifica com o Supremo Tribunal de N. Y formado por dez juízes, mas cujas sessões sócontavam com a presença semanal de sete, ibidem, p. 111.
40 Ibidem, p. 112. Nesta matéria Cardozo exemplifica três situações: i) o regime da fiança queconsidera dever ser adaptado a uma época em que esta é prestada por e perante socieda-des, ao invés da situação histórica, da sua génese, em que os fiadores eram amigos pessoaise generosos com contacto directo com o devedor (p. 113 a 114); ii) a regra, que critica,segundo a qual, uma estipulação verbal posterior, nunca poderá derrogar um acordo escritoselado celebrado anteriormente (p. 115); iii) as regras processuais rígidas nomeadamenteatravés da defesa de concessão ao juiz de poderes para admitir, em certos casos, depoi-mentos de parte enquanto meios de prova (p. 116).
41 Ibidem, p. 123.
42 Ibidem, p. 119 a 128 em especial 123. Note-se também aqui a posição idêntica adoptada porHabermas e a crítica posterior de Dworkin (ob. cit.) que defende existir apenas, em todas asquestões incluindo os hard cases uma posição correcta.
43 Ibidem, p. 125.
44 Apesar de admitir que em certos casos é utilizada (p. 126).



sensitivamente o resultado (quem tem razão), e depois se encontra o princí-
pio de justificação (porque tem razão)45. Cardozo afirma que o seu dever de
juiz “é materializar na lei não as suas convicções pessoais, mas as aspirações,
convicções e filosofias dos homens e mulheres do seu tempo. (…)”46. Mas
reconhece que “nenhum esforço ou revolução da mente destronará, completa
e definitivamente, a verdade que está dentro de nós (…) a lealdade às nos-
sas crenças e opiniões (…) (porque) somos constantemente enganados pela
nossa faculdade de racionalizar — ou seja de inventar argumentos plausí-
veis para aceitar o que nos impõem as tradições do grupo a que perten-
cemos”47.

Conclui, por fim, que a formação do juiz, se associada ao “tempera-
mento judicial”, ajudará a ampliar o grupo das suas lealdades subconscientes,
sendo que,também por isso é fundamental o processo de decisão colectivo,
no qual “as excentricidades (e vivências pessoais) dos juízes se equilibram”48.
Porque “do atrito entre diversas mentes cria-se algo que tem uma constância,
uma uniformidade e um valor médio maiores do que os seus componentes (…)
que senão torna o produto final isento de erro (…) pode permitir que este seja
mais visível (…) e por isso passível de ser corrigido”49.

3. CONCLUSÃO
Como vimos, deste breve resumo, a obra de Benjamin Cardozo aborda

problemas que ainda hoje são actuais e prementes na interpretação e aplicação
da lei em qualquer das grandes famílias jurídicas contemporâneas.

Bastará referir que o autor reproduz as palavras do Presidente Roosevelt,
que em 1908 afirmava: “os principais legisladores do nosso país talvez sejam,
e muitas vezes são os juízes, pois, é neles que assenta a autoridade final.
Toda a vez que interpretam os contratos, propriedades, direitos adquiridos, o
devido processo legal e a liberdade, eles necessariamente convertem em lei
partes de um sistema de filosofia social (…). As decisões dos tribunais sobre
questões económicas e sociais dependem da sua filosofia económica e social;
e, para o progresso pacífico do nosso povo durante o século XX, estaremos
principalmente em débito com esses juízes que defendem uma filosofia eco-
nómica e social do século XX e não uma filosofia há muito superada, produto
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45 Note-se também aqui o seu carácter percursor na óptica das posições fundadas na teoria daargumentação. Cfr. Robert Alexy, Theorie der Juristischen Argumentation. Die Theorie des ratio-
nales Dis-kurse als Theorie der juristischen Begrundung, tradução espanhola, Teoria de la
Argumentación Jurídica. La teoría del Discurso Racional como Teoría de la Fundamentación
Jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.

46 Ibidem, p. 128.
47 Ibidem, p. 129 a 130.
48 Ibidem, p. 131.
49 Ibidem, p. 131.



ela própria de condições económicas primitivas”50. Ora, como salienta Car-
dozo, se o dever do juiz é materializar na lei as aspirações, convicções e
filosofias dos homens e das mulheres do seu tempo, “dificilmente fará isso bem
se as suas próprias simpatias, crenças e devoções fervorosas estiverem vol-
tadas para um tempo que já se foi”51.

Este autor, termina a sua reflexão com uma mensagem de esperança,
dizendo que “o trabalho do juiz é duradouro, em certo sentido, e efémero
noutro. O que nele há de bom permanece. O que é erróneo concerteza
perece (…), (pois) o mau será rejeitado e esquecido no laboratório dos anos
e o bom continua sendo o alicerce sobre o qual novas estruturas serão eri-
gidas”52.

Parece-nos, pois, que o melhor elogio deste pequeno/grande livro decorre
da simples passagem do tempo “esse grande escultor”, que o transformou num
importante e actual instrumento de reflexão sobre os problemas da tarefa de
julgar.
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50 Citado a p. 127.
51 Ibidem, p. 128.
52 Ibidem, p. 132.


