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ESQUEMA RESUMO DOS VOTOS DOS JUÍZES DA

CORTE SUPREMA DE NEWGARTH

Ivan Bilheiro

Apresento  a  seguir  uma  sistematização  que  pretende  resumir  os  votos 

elaborados pelos juízes da Corte Suprema de Newgarth – corte fictícia, cenário em 

que são expressos os votos dos cinco juízes membros, personagens da obra O caso 

dos exploradores de cavernas, de Lon L. Fuller. Aos que ainda não tiveram a 

oportunidade de ler a referida obra, alerto para o fato de que o resumo ora 

apresentado contém spoilers.

Os  resumos  são  apresentados  na  mesma  sequência  em  que  os  votos  foram 

pronunciados na situação do julgamento da Corte Suprema, a fim de não quebrar a 

lógica  dos  mesmos  que  muitas  vezes  se  apoiam  nas  argumentações  das  opiniões 

precedentemente apresentadas.

Deve-se considerar ainda que o decalque das bases dos votos teve somente o 

intuito de apresentar de forma sucinta a estrutura dos mesmos. Evidentemente, a 

riqueza textual em que são feitos não poderia nunca ser posta em um breve resumo.

PRESIDENTE TRUEPENNY, C. J.: Os julgados são CULPADOS1

• Favorável ao Princípio da Clemência Executiva  : a Corte deve confirmar a 

sentença condenatória mas fazer apelo ao Chefe do Poder Executivo que tem a 

prerrogativa  de  comutar  a  pena  de  morte  (dada  no  tribunal  de  primeira 

instância) em seis meses de prisão. Tal postura pretende ter o seguinte 

efeito: manter o aspecto legal do julgamento, mas garantir uma “humanização” 

na interpretação do caso sub judice.

• A  letra  da  lei  é  inescapável  :  o  subterfúgio  de  apelo  ao  Princípio  da 

Clemência Executiva é o melhor para garantir que o julgamento permaneça no 

âmbito da legalidade (inescapabilidade da lei).

FOSTER, J.: Os julgados são INOCENTES

• Afirma que seu voto tem duas premissas (no entanto, a primeira tem duas 

partes distintas e, assim, podem ser elencados três fundamentos ao voto):

1) Isolamento  : os réus estavam em uma situação peculiar, completamente 

isolados do alcance das leis sob as quais a Commonwealth vive.

2) Relativização da vida como valor absoluto  : a situação vivida pelos 

1 Como se trata de um processo de última instância, que se debruça sobre o julgamento feito em 
tribunal inferior, a decisão não se dá propriamente com os veredictos “culpados” ou “inocentes” em 
relação aos réus do processo, mas sim com as opções “reformar a sentença condenatória do tribunal 
de primeira instância” ou “confirmar a referida sentença”. No presente resumo, contudo, fiz 
referência direta à condição dos réus nos votos de cada um dos juízes.
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réus permitiria uma alteração normal na escala de valores. Há nesta 

exposição uma comparação com o fato de que dez trabalhadores morreram 

para salvar os supostos cinco exploradores de cavernas que estavam 

presos quando ocorreu o fato que se encontra sub judice.

3) Obediência “inteligente” ao “propósito” da lei  : a literal leitura da 

lei  não  é  inteligente.  A  aplicação  da  mesma  deve  buscar  seu 

“propósito” implícito, que nem sempre é o que se encontra no texto. A 

obediência é ao “propósito” da lei, e não à sua literalidade.

• Direito  Natural  :  defesa  de  que  os  homens  presos  na  caverna  viviam  uma 

situação que os colocava somente em função de seus direitos naturais, e não 

mais ligados ao Direito Positivo.

TATTING, J.: Se ABSTÉM do julgamento

• Confessa estar emocionalmente envolvido com o caso sub judice.

• Cheio  de  dúvidas  :  baseia  sua  exposição  na  construção  de  uma  contra-

argumentação equivalente (diafonia) ao voto de Foster.

• Lamento da acusação  : seria preferível que o Ministério Público não tivesse 

levado  o  caso  a  julgamento  para  que  os  juízes  não  se  encontrassem  na 

lamentável situação de terem de expressar voto relativamente a ele.

• Recusa-se a votar   (mesmo quando questionado pelo Presidente da Corte ao fim 

da manifestação dos votos de todos os colegas).

KEEN, J.: Os julgados são CULPADOS

• Elimina duas questões que não são da competência do Tribunal:

1) Clemência Executiva  : fora do alcance decisório da Corte.

2) “justo” / “injusto”; “mau” / “bom”  : além do âmbito legal.

• Só quer e deve aplicar a Lei  .  

• Não o “sentido” (vago, polissêmico e fugidio), mas o literal do texto legal.

HANDY, J.: Os julgados são INOCENTES

• Afirma  a  necessidade  de  religação  entre  senso  comum  e  o  julgamento:  é 

necessária a aplicação do senso comum nos negócios do direito e do governo.

• Recusa  teorização  excessiva   que  tende  a  afastar  o  juiz  do  anseio  da 

sociedade em geral.

Ao  final  do  julgamento,  como  se  percebe,  ocorreu  um  empate  e,  em 

consequência disso, a sentença condenatória de primeira instância foi mantida. 

Ficaram registradas, conforme o propósito da obra, contudo, as diversas (e por 

vezes divergentes) posturas filosóficas acerca do governo e do Direito.
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