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RESUMO 

 
 
 

A preocupação do homem com respeito ao seu semelhante e, 

principalmente, com o direito desse semelhante, já vem de muito tempo. A 

documentação existente demonstra o período de conquistas e o zelo pelo 

seu semelhante. 

Variados são os códigos que registram essa preocupação do 

homem simples, buscando meios para escapar ao arbítrio do Estado. 

 

A conquista de direitos tem sido lenta; à medida, porém, que a 

classe dominada vai tomando consciência de seu poder, a exigência se 

fortalece e a obtenção de novos direitos vai lenta e gradativamente 

ocorrendo. 

 

Esta dissertação está voltada para os caminhos dos direitos do 

homem na conquista de um dispositivo constitucional controlador do arbítrio 

judicial, que permita ao juiz tornar sua sentença verossímil utilizando-se de 

determinados processos, a fim de convencer o destinatário da decisão, bem 

como a comunidade. Tal dispositivo é meio de combater a arrogância de 

alguns eruditos, o arbítrio dos tiranos, e compreender o pensamento dos 

justos.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

The arrival of the 21st century, coupled with sweeping 

transformations on the world scene, has led man to reflect on Politics, 

Sociology and the Law. 

 

The technological revolution has transformed the world and 

made socio-economic relationships more dynamic. Primary reason and 

essence of the State, man (as well as his rights) has been relegated to a 

degrading personal ostracism, due to the political decision taken by the 

State in favor of the market in an attempt to undo the historical conquests 

obtained through social movements.  

 

This dissertation proposes to demonstrate the path traveled by 

man in the pursuit of his rights, primarily those pertaining to individual rights, 

highlighting the constitutional mechanism responsible for judicial reasoning – 

the mandatory motivation behind judicial decisions – a guarantee against the 

arbitrariness and arrogance of tyrants, and favoring empathy toward the 

beliefs of the fair-minded. 
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INTRODUÇÃO  
 
Desde tempos dos mais remotos o homem lida com a 

satisfação de um relacionamento com o seu semelhante. Estabeleceu-se 

numa sociedade grupal, criou um sistema de normas que garantisse sua 

existência, preservando-se por meio de imposições do grupo, através de 

normas cogentes. 

Das eras priscas até então os sistemas de normas são 

alterados, buscando a liberdade, a harmonia, o respeito e a garantia da vida 

social. 

A preocupação com o respeito, com o direito do próximo já vem 

de tempos imorredouros e a documentação desse cuidado é de pouca 

monta, servindo, porém, para demonstrar o zelo pelo semelhante gregário e 

social. 

O reconhecimento desses direitos está registrado em 

documentos históricos como o Código de Hamurabi, da Babilônia do século 

XVIII antes de Cristo, no Pentateuco, de Moisés, na Lei de Manu, na Índia, 

em Buda, em Confúcio, nos Gregos e Romanos, e, ainda, no Cristianismo. 

A pressão da classe dominada sobre a classe dominante vem, 

com o passar do tempo, paulatinamente, crescendo, levando esta a ceder 

ante os ímpetos de novos saberes apregoados por líderes políticos, 

humanistas, à medida que aquela vai tomando consciência de sua força e 

conseqüente representatividade. Mais e mais se luta em busca do que é 

justo, do fair trail, pela harmonia representada pelo “dar a cada um o que é 

seu”. 

Esta dissertação objetiva apresentar o caminho trilhado pela 

busca do direito do homem por um dispositivo constitucional controlador da 

arbitrariedade judicial, que lhe permita combater a arrogância de alguns 

eruditos, o arbítrio dos tiranos, e compreender o pensamento dos justos. 



Para essa finalidade, fez-se necessário uma pesquisa histórica 

sobre o Estado de Direito para que se pudesse demonstrar a noção do 

cenário, das condições em que se travaram essas pelejas na tentativa de 

impedir o massacre dos indivíduos por parte do Estado. O alvo é a plenitude 

do Estado de Direito, aquele em que a governância deve estar sob a égide 

da lei que é neutra, agindo contra ou a favor de quem estiver em sua 

abrangência. O conhecimento de princípios como o da Legalidade, do Juiz 

Natural, do Devido Processo Legal e outros permite entender o longo 

itinerário da busca da legalidade democrática. 

Impossível tocar neste assunto sem mencionar Hannah Arendt: 
O Poder não é a arbitrariedade, mas corresponde à capacidade humana 
não somente de agir mas de agir de comum acordo. O Poder nunca é 
propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente 
enquanto o grupo se considera unido. Quando dizemos que alguém está 
no poder, queremos dizer que está autorizado por um certo número de 
pessoas a atuar em nome delas.1 

 

Imprescindível, também, é a inserção de um relicário referente 

aos Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, idéia maior na busca da 

liberdade de cada um. Nele estão valores inerentes ao homem em um 

estado de natureza, originários e inalienáveis que são oponíveis ao poder 

soberano, pensamento este revolucionário, posterior à Glorious Revolution 

de 1688, na Inglaterra. O caminho para o desenvolvimento da dignidade 

humana acontece por meio de princípios e regras, que se distanciam entre 

si na medida em que permitem uma maior aproximação entre o direito e os 

valores sociais. 
Esse reconhecimento de cada um na sociedade tão apregoado neste 

início de século XXI, no Brasil, traz à balha as palavras de Ben-Hur Rava: 
Reconhecer os direitos humanos é reconhecer uma afirmação da 
civilização que busca a igualdade; mas é, também, reconhecer a garantia 
das diferenças. Falar em direitos humanos significa que não basta 
somente reconhecer direitos daqueles que são iguais a nós. É a 
possibilidade de reconhecer os direitos daqueles que, por diversas 

                                                 
1 Arendt, Crises da república, p. 123. 



conjunções, são diferentes, lutando para que se afirme a sua natureza de 
seres humanos, acima de tudo.2   

 

Embora um pouco longa a seção, a preocupação com ela foi a 

de que servisse de base, de infra-estrutura temática para a idéia primordial 

deste documento. 

Motivar decisões é a garantia inerente ao Estado de Direito que 

se manifesta por meio da análise e apreciação das questões de fato e de 

direito, envolvidas no processo, que é o instrumento próprio para se 

conhecer e decidir a lide. 

O que sempre se buscou por todo o caminho histórico é que a 

fundamentação das decisões tivesse registro na Constituição, como 

garantia integrante do conceito de Estado de direito Democrático.  

O que se pleiteia hoje é que o arbítrio judicial dê lugar às razões 

de direito que justifiquem as decisões judiciais. 

Diante do exposto, o capítulo I apresenta uma pesquisa 

histórica sobre o Estado de Direito; o capítulo II refere-se aos Direitos 

Fundamentais e Direitos Humanos; o capítulo III aborda o Poder Judiciário 

Brasileiro; o capítulo IV contempla o Princípio da Motivação Judicial, idéia 

primordial deste documento, bem como uma reflexão em torno dele. 

                                                 
2 Rava, Direitos Humanos: Uma Perspectiva Político-Jurídica. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Para o estudo das relações existentes entre causas e efeitos de 

um fenômeno qualquer, é necessário que o estudioso se proponha a 

demonstrar a verdade dos fatos e suas aplicações práticas. 

Com o intuito de obter as respostas às questões suscitadas por 

elas, as ciências lançam mão de métodos específicos de procedimento nas 

investigações. 

As ciências humanas não são um bloco indivisível. Dentre 

outras, trazem em si as ciências sociais, sendo que seu objeto de estudo é 



visto socialmente condicionado. Isto quer dizer que seu objeto de estudo 

deve sempre ser analisado sob a ótica de um contexto social. E mais. As 

ciências sociais têm sempre um cunho ideológico que faz parte intrínseca 

do objeto, segundo Pedro Demo.3  

Fundamental para a formação do cientista, a Metodologia 

permite-lhe o amadurecimento da personalidade científica, promove o 

espírito crítico, estabelece limites, desenvolve a preocupação com a 

captação da realidade. 

O homem moderno está voltado para as explicações científicas 

do fato. Ele já não aceita as explicações míticas nem as interpretações 

religiosas. Os fenômenos são explicados à luz da ciência, que é uma forma 

de explicação da realidade. A Metodologia é apenas um instrumento para 

se chegar ao conhecimento; a pesquisa é a atividade científica por meio da 

qual se descobre a realidade. A dificuldade do conhecimento científico 

advém da natureza complexa da realidade.  

Dentre as ciências sociais está o Direito, e a Ciência Jurídica 

Dogmática estuda as normas de determinado sistema de Direito Positivo 

vigente ou de um ramo dessa área. As pessoas têm desejos e precisam 

satisfazê-los. Ocorre, porém, que os desejos de um podem entrar em 

conflito com os desejos de seus próximos. Surge, então, o conflito de 

interesses. 

Para resolver os conflitos de interesses, há dois procedimentos:    

a) o prevalecimento do mais forte, seja físico, mental ou bélico; 

b) um ajuste imposto às partes em conflito, por igual, porém não 

derivado delas, e que seja obedecido pelos rivais. 

Representando esta última opção, e tentando resolver os 

conflitos de forma prática e eficaz, o Direito impõe suas soluções, suas 

                                                 
3 Demo, Introdução à Metodologia da Ciência, p. 17. 
 



formas coercitivas que, em princípio, não admitem a liberdade de deixar de 

cumprir suas resoluções. 

O Direito é ditado e aplicado pelo Estado, o qual, 

sociologicamente, define-se como a organização política que tenta criar um 

poder capaz de impor-se a todos, inclusive aos mais fortes. 

Para o estudo de um fenômeno qualquer, o estudioso das 

ciências utilizam-se de métodos específicos de procedimento em suas 

investigações no intuito de obter as respostas das questões suscitadas. 

Método é o caminho e os passos para se chegar a determinado 

objetivo. É uma forma de pensar que tem como objetivo chegar à natureza 

de determinado problema. 

A técnica é a parte material ou instrumental que oferece 

operacionalidade ao método. Diz-se também ser a parte prática pela qual se 

desenvolve a habilidade de aprender, produzir, descobrir e inventar. 

Método se caracteriza por abordagem ampla, em nível de 

abstração elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. Dessa 

forma, tem-se, em primeiro lugar, o método de abordagem, assim, 

descriminado: 

1. Indutivo – cuja aproximação dos fenômenos caminha, 

geralmente, para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações 

mais particulares às leis e teorias; 

2.  Dedutivo – que, partindo de teorias e leis, na maioria das 

vezes, prediz a ocorrência dos fenômenos particulares; 

3.  Hipotético-dedutivo – que se inicia pela prospecção de uma 

lacuna no conhecimento, acerca da qual formula hipóteses; pelo processo 

de interferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos 

descritos pela hipótese; 



Dialético – que penetra no mundo dos fenômenos por meio de 

sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança 

dialética que ocorre na natureza e na sociedade. 

O método utilizado para a presente dissertação foi o hipotético-

dedutivo, operacionalizado por meio de Pesquisa Bibliográfica. Entende-se 

a Pesquisa Bibliográfica como o ato de fichar, relacionar, ler, arquivar, fazer 

resumos de assuntos relacionados com a pesquisa em si. 

O levantamento bibliográfico, bem como a localização de 

documentos raros, constitui um importante ramo auxiliar das modernas 

ciências, uma vez que possibilita encontrar as fontes primárias e 

secundárias e os materiais científicos e tecnológicos necessários para a 

realização do trabalho científico ou técnico-profissional. 

Esta é uma dissertação de mestrado e como tal trata de “um 

estudo sobre um tema específico ou particular, com suficiente valor 

representativo e que obedece a rigorosa metodologia”. 4 

O tema escolhido para a pesquisa é A Motivação da Sentença 
Judicial. Trata-se de um discurso que existe dentro do processo cuja 

função é esclarecer às partes as razões que levaram o juiz a chegar a 

determinada conclusão em relação à problemática que lhe foi apresentada 

pelas partes. 

Se o discurso visa a justificar a decisão por meio de 

argumentações jurídica e racionalmente válidas, ou se trata de uma 

argumentação persuasiva, cuja finalidade não é mostrar a validade da 

decisão, mas persuadir, provocar consenso sobre esta, são opiniões que 

grassam entre os estudiosos. 

Segundo Maria Thereza Pero, 
Nenhuma dessas opiniões, entretanto, esclarece as dúvidas que na vida 
prática estão surgindo diariamente: qual a estrutura formal da motivação, 
ou melhor, quais são os elementos essenciais a partir dos quais se pode 

                                                 
4 Lakatos e  Marconi, Metodologia do Trabalho Científico, p.151. 



afirmar que uma sentença está ou não devidamente fundamentada; qual 
a estrutura mínima da motivação concisa; qual o conteúdo mínimo 
necessário para que se possa estabelecer a diferença entre concisão e 
insuficiência de motivação.5 

 

O leit motiv ,porém, é a confirmação de que O Princípio da 
Motivação das Decisões Judiciais é um dispositivo Constitucional 
Controlador da Arbitrariedade Judicial. Detectar se a obrigação de 

motivar é um fator de impedimento do possível arbítrio judicial; se tal 

obrigação pode assegurar a possibilidade de controle sobre o modo com 

que os órgãos jurisdicionais exercem o poder a eles atribuído, não o 

controle burocrático, mas, como assevera Taruffo, o controle democrático 

difuso que deve ser exercido por aquele mesmo povo em cujo nome a 

sentença vem pronunciada.6 

A princípio importa destacar a relevância social e científica do 

tema proposto para a realização do presente trabalho de pesquisa e a 

elaboração da dissertação de mestrado em direito, na área processual civil, 

uma vez que o trabalho científico despido de objeto afigura-se dissociado de 

utilidade, de relevância operativa, contemporânea e humana. Esta é uma 

questão com que o pesquisador, o operador do direito deve lidar, face ao 

caráter polêmico do próprio direito. 

O assunto versa sobre o princípio da motivação das decisões 

judiciais como dispositivo constitucional controlador do arbítrio judicial. Isso 

requer uma investigação textual explorativa a partir deste instituto previsto 

na Constituição Federal brasileira e demais códigos nacionais.  

Esta dissertação objetiva apresentar o caminho trilhado pela 

busca do direito do homem por um dispositivo constitucional controlador da 

arbitrariedade judicial, que lhe permita combater a arrogância de alguns 

eruditos, o arbítrio dos tiranos, e compreender o pensamento dos justos. 
                                                 
5 Pero, A Motivação da Sentença Civil, p. 2. 
6 Taruffo, La fisionomia..., in La Sentenza in Europa.Padova, p. 188 -189. 
 



Por conseqüência, objetiva, também, o estudo sistemático do tema 

contextualizado em vícios de obscuridade, contradição ou omissão, 

constantes nos pronunciamentos judiciais, que requerem, por vezes, 

embargos de declaração. 

É certo que esses pronunciamentos devem primar pelos 

atributos de clareza, certeza e precisão, além de compromissados com o 

direito material e com a realidade social, conforme ensina Miguel Reale.7 

É Donaldo Armelin quem afirma que: 
O juiz ao decidir qualquer questão há de fazê-lo de forma clara, sem 
deixar dúvidas decorrentes de obscuridades ou contradições. Demais, 
há que decidir integralmente a questão, sem permitir que remanesçam 
áreas controvertidas irresolvidas no âmago desta ou na sua periferia, de 
forma a ensejar a persistência de resquícios de controvérsias a toldar a 
indispensável transparência da prestação jurisdicional ainda que restrita 
à matéria exclusivamente processual”.8 

 
O princípio da motivação da sentença é o remédio impeditivo do 

arbítrio, de omissões constantes das decisões judiciais, elementos 

comprometedores da compreensão do julgado, instituto processual objeto 

do presente trabalho. Pode-se dizer que este princípio promove a celeridade 

e a economia processual, evitando recursos, por vezes protelativos. 

Mister se afigura destacar que a linha metodológica que orienta 

este trabalho requer conduta de investigação que se atrela ao objeto de 

estudo, quer sobre a sua dimensão diacrônica, quer sobre sua dimensão 

sincrônica. 

Assim, pode-se sintetizar o trabalho da seguinte forma: a sua 

primeira parte apresenta o itinerário histórico do Estado de Direito; a 

segunda exibe uma rápida e não exauriente visão global dos direitos 

fundamentais e dos direitos humanos. 

                                                 
7 Reale, Espaço Aberto – O direito e o tempo. In O Estado de São Paulo.  
8 Armelin, apud Luiz R. Nuñes Padilha, Embargos declaratórios contra despachos. Revista de 

Processo, p. 223.  



Após essa visão panorâmica informativa desses dois aspectos, 

aborda-se o tema propriamente dito, trazendo consigo um exame histórico 

do instituto. 

Dessa maneira, espera-se que a presente dissertação de 

mestrado ofereça uma reflexão crítica sobre o tema escolhido, embora não 

se pretenda que exaura o assunto. 

Utilizaram-se para a pesquisa bibliográfica visitas a bibliotecas 

de algumas faculdades e, também, a acervos de bibliotecas virtuais. 

Se por um lado a multiplicação de obras editadas, a criação de 

acervos e centros de documentação e bibliotecas especializadas facilitam 

as consultas bibliográficas, por outro lado a escassez de representatividade 

e consistência materiais de tais instituições dificultam e muito tais 

pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I  
 
 

ESTADO DE DIREITO 
 
 

O Estado é constituído pelo congraçamento de três elementos: 

povo, território e poder, também denominado soberania. 

Esse poder ou essa soberania expressa-se externa e 

internamente. No aspecto interno, governantes e governados obrigam-se a 

respeitar os ditames da lei, expressão da democracia baseada num 

ordenamento jurídico. Isso significa que nenhum indivíduo desse povo e 

desse território está acima da lei. 

Para o estabelecimento de uma democracia autêntica, o Estado 

de Direito é condição sine qua non. 

A história, porém, tem demonstrado que entre lei e 

governantes, geralmente, tem prevalecido a vontade do governante, 

despótica e tiranicamente. 



Uma visão histórica do poder e a compreensão do Poder 

Judiciário brasileiro podem descortinar o Estado de Direito.  

 
1. O PODER 

 
 

Há uma estreita relação entre a pessoa e o Poder, e a 

resultante mais evidente dessa primeira relação política são os direitos do 

homem, cuja problemática é a própria problemática do Poder. 

Apoiando-se em Jacques Mourgeon, questiona-se o que seria 

do Poder  
sem a pessoa que o gera, para servir, alimentar e amaldiçoar ? Que 
seria do Príncipe sem os seus súbditos e do Leviatã sem as multidões, 
senão os senhores de fantasmas e de sonhos? A problemática dos 
direitos do homem é, assim, constante, pois é insolúvel, tão duradoira 
como intemporal, consubstancial à sociedade política e ao Poder, pois 
não existe Poder sem pessoa e reciprocamente. [...] não existe 
colectividade sem Poder, sem tensão, sem conflito, nem tensão ou 
conflito sem Poder, chamado a pôr-lhe fim. Nunca homogênea, nunca 
unânime, a sociedade deseja o Poder.9 

 

Poder geralmente é definido, sociologicamente, como a 

habilidade de se impor a vontade própria sobre a dos outros, mesmo se 

estes resistirem de alguma maneira. Sob o ponto de vista político, 

considera-se o poder como a capacidade de se impor sem alternativa para 

a desobediência. Quando reconhecido como legítimo e sancionado como 

executor da ordem estabelecida, o Poder político coincide com a autoridade. 

Antes do estudo do poder e seus aspectos, importa saber o 

significado dessa palavra. Dentre outras acepções, poder significa 

faculdade, possibilidade. Faculdade de impor obediência: autoridade, 

mando. Império, soberania. Posse, jurisdição, domínio, atribuição.  

Segundo Guerra Filho, 
para Aristóteles, todo ser é constituído de ato e potência. Ato significa 
perfeição e potência capacidade de perfeição. Os seres continuamente 

                                                 
9 Mourgeon, Os Direitos do Homem, p. 35-36. 
10 Guerra Filho, Teoria Política do Direito. Uma Introdução Política ao Direito, p. 15.    

11 Ibid., p. 15.  



utilizam sua potência para atualizar-se, melhorando qualitativamente. 
Isto implica em uma mudança, um movimento, um eterno vir-a-ser.10 

 

Afirma, ainda, Guerra Filho que Spinoza e Hobbes basearam 

seus sistemas filosóficos no pressuposto de que todo ser é impulsionado 

por uma certa vis nativa a estender seu poder o mais longe que for capaz. 11 

Sobre o assunto, são contrastantes os pontos de vista de 

Hobbes, para quem “o poder de um homem (universalmente considerado) 

consiste nos meios de que presentemente dispõe pra obter qualquer visível 

bem futuro” e o de Voltaire, que entendia que ser livre é poder: “Quando 

posso fazer o que quero, eis minha liberdade”. 12 

Infere-se da teoria de Bertrand Russel que o Poder é o conceito 

básico da ciência social. Depura-se de sua teoria que o poder é a 

capacidade de um indivíduo ou grupo de praticar sua vontade, mesmo com 

a resistência de outros indivíduos ou grupos. São três os elementos 

componentes do Poder: capacidade, vontade, pessoas. 

Autores há que reconhecem serem duas as formas de poder: o 

poder legítimo, a autoridade, e o simples domínio da força. Entenda-se aqui 

que Poder legítimo é aquele em que se reconhece o direito da pessoa ou 

grupo detentor do Poder a exercê-lo. 

O Poder legítimo pode ser tradicional, carismático e legal ou 

racional. O tradicional é aquele em que a autoridade é transmitida de acordo 

com os costumes muito antigos e considerados sagrados. No carismático, a 

autoridade é baseada no dom da graça, do carisma. No legal, a autoridade 

é estabelecida por regras racionalmente criadas. Não se percebe nessa 

classificação nenhuma conotação valorativa para a palavra legitimidade. 

Um grupo social geralmente pressupõe a organização sob a 

liderança de um poder superior. Segundo Lapierre, sociólogo francês, esse 

                                                 
 
 

12 Voltaire, O Ignorante, XIII, apud Guerra Filho, Teoria Política do Direito. Uma Introdução 
Política ao Direito, p. 15-16 



poder superior pode apresentar-se em três modos distintos, de acordo com 

o nível de desenvolvimento do grupo: 

 a) Poder Difuso – característica de grupos primitivos, onde o 

poder repousa no grupo e não há mando. Todos obedecem aos usos e 

costumes seculares; 

 b)  Poder Individualizado – próprio de um período posterior, em 

que existe uma conformação do poder com um grupo de pessoas que, 

geralmente, dizem-se identificados com os deuses da preferência dessa 

coletividade; 

c)   Poder Institucionalizado – aquele em que se institucionaliza, 

se transfere o poder social para uma entidade abstrata – o Estado -, que 

simboliza a sociedade em que se insere. 

Para Guerra Filho, a institucionalização é uma espécie de 

tomada de consciência coletiva, onde o grupo social é reconhecido por seus 

membros como uma realidade dotada de direitos superiores aos de seus 

membros individualmente. O Poder Institucionalizado é, portanto, o Poder 

Estatal, o Poder de Direito, o poder legítimo e legal.”13 

 Cabe aqui o alerta de Mourgeon sobre o assunto: “O Poder é 

simultaneamente o fornecedor e o coveiro dos direitos do homem, 

exercendo mais estas funções do que aquelas”.14 

 
2. ESTADO DE DIREITO 

 

O pensamento político do homem sempre procurou classificar 

as sociedades segundo seu tipo de governo na tentativa de isolar formas 

boas e más de governo. Em sua época, Aristóteles faz a divisão tripartite 

das formas de governo: monarquia, aristocracia e democracia. Sua divisão 
                                                 
13 Guerra Filho, Teoria Política do Direito. Uma Introdução Política ao Direito, p. 18. 
14 Mourgeon, Os Direitos do Homem, p. 34.  
15 Montesquieu, O espírito das leis, p. 118 
 



não leva em contas as formas corrompidas do uso de poder: a tirania e a 

oligarquia. 

A cada uma das formas de governo Montesquieu rotula um 

princípio moral: a virtude para a democracia, a moderação para a 

aristocracia e a honra para a monarquia. A separação dos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário seria o remédio contra o despotismo e 

esta se inseriu com sua classificação clássica na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, art. 16, de agosto de 1789, no decorrer da 

Revolução Francesa, dizendo: “Em toda sociedade na qual a garantia dos 

direitos não está assegurada e a separação dos Poderes não esteja 

determinada, não existe Constituição”. 

Para Montesquieu, se existisse um só Poder, seria ditadura; se 

existissem dois, como se diferenciariam suas potências? Era necessário 

que se fizesse a separação dos poderes, com rígida atribuição de funções, 

partindo da premissa de que liberdade não é fazer o que se quer, mas 

“fazer tudo aquilo que as leis permitem”. 15 
Bem antes de Luís XIV (1638 -1715), o rei-sol, famoso por sua 

frase L’état c´est moi , na França, a humanidade sempre associou o 

soberano e a lei, numa insuportável sinonímia. Em verdade, era o 

governante quem dizia a lei. 

Longa foi a luta para implantar a idéia de que o soberano está 

abaixo da lei e que deve governar através dos meios legais. 

Assim, o poder tirano foi se distanciando das leis, isto é, as 

normas foram se impondo a ele, na tentativa de um governo voltado para a 

solução dos problemas da nação e não para a vontade particular do 

soberano. 

Chegou-se ao Estado de Direito, aquele submetido a uma 

norma jurídica quer positivada ou consuetudinária; aquele constituído 

                                                 
 



livremente, com base na lei e que regula por ela todas as suas decisões. 

Claro está que a tirania não desapareceu (lamentavelmente dura até os 

nossos dias) e que o Estado de Direito a princípio era um arremedo do que 

se tem hoje. Algo, porém, começava a mudar. 

Ele protege os direitos fundamentais, políticos e sociais, além 

do econômico, oferecendo uma alternativa mais rica e humana à tirania. 

Em síntese, o Estado de Direito assegura que nenhum 

indivíduo, nenhuma pessoa está acima da lei e que os governos se exercem 

por meio da lei, que deve expressar a vontade do povo, vigorosa resposta 

contra os caprichos de reis, ditadores, líderes religiosos, militares e partidos 

políticos auto-nomeados. 

Sob o Estado de Direito os cidadãos se dispõem a obedecer à 

lei de sua sociedade, já que criada por eles mesmos. 

Para a efetiva concretização do Estado de Direito, os tribunais 

devem ser fortes e independentes, com poder e autoridade para 

responsabilizar quem quer que seja ante as leis da nação. Isso exige dos 

juízes uma formação sólida e que sejam independentes e imparciais, 

imbuídos de princípios democráticos para bem cumprirem o seu papel. 

Constituições, estatutos, ensinamentos religiosos e étnicos, 

tradições e práticas culturais são algumas das fontes da lei, que deve 

assegurar cláusulas protetoras de direitos e liberdades do cidadão e das 

pessoas, para que possam, por exemplo, estar protegidos da prisão 

arbitrária, da busca sem razão em suas casas ou da apreensão de bens 

pessoais. 

Sob o regime do Estado de Direito, os cidadãos acusados de 

crime têm direito a um julgamento rápido e público, além de terem a 

oportunidade de questionar seus acusadores, ou seja, têm direito ao devido 

processo legal. 



Os Direitos Humanos têm um lugar considerável na consciência 

política e jurídica dos povos, pois implicam um estado de direito e o respeito 

de liberdades fundamentais onde repousa o estado democrático.  

Importa, antes de tudo, reconhecer que há uma ligação muito 

forte entre Direito e Estado. Não há como se compreender o fenômeno 

jurídico sem se considerar a figura do Estado. 

Depreende-se dos dizeres de Paulo Nader que há pelo menos 

três concepções básicas referentes ao nível de relacionamento entre o 

Direito e o Estado: a dualística, a monística e a do paralelismo. 16 

Como o próprio nome já prenuncia, a dualística parte do 

pressuposto de que Direito e Estado seriam coisas bem distintas. A 

concepção monística, cujo exponencial se encontra na pessoa de Hans 

Kelsen, direito e Estado são a mesma coisa. Na visão do paralelismo, 

Direito e Estado são entidades distintas que, não obstante, mantêm uma 

relação de interdependência. 

Opta-se aqui pela concepção monística, a de Hans Kelsen, 

segundo a qual Direito e Estado se entendem como um só. 

Pela doutrina tradicional, os elementos constitutivos do Estado 

são o território, o povo, isto é, a população, e o Poder Soberano. Entende-

se por território como sendo o âmbito de validade espacial das normas 

jurídicas; povo é o âmbito pessoal de validade das normas jurídicas. 17 

Como entidade, o Estado é uma ficção jurídica, isso, porém, 

não implica desconsiderar os outros aspectos tais como o sociológico, o 

econômico, o político etc. 

Para Kelsen, o Estado é a personificação do ordenamento 

jurídico de determinada comunidade.18 

                                                 
16 Nader, Introdução ao Estudo de Direito, p. 133. 
17 Gabriel, Constituição do Estado-membro, p. 75. 
18Kelsen, Teoria Geral do Direito e do Estado, p. 262. 



Para tanto é preciso que ele tenha um caráter de organização 

centralizada, onde haja órgãos em atividade, segundo o princípio da divisão 

do trabalho. 19 

O publicista alemão G. Jellinek apregoa que “O Estado é a 

corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um 

poder originário de mando. 20 

Segundo Norberto Bobbio, ordenamento jurídico é uma 

organização complexa, a partir da qual uma determinada norma se torna 

eficaz, que determina a natureza e a entidade das sanções, as pessoas que 

devam exercê-las e a sua execução. Nela, além das normas que regulam 

as condutas das pessoas, existem outras normas denominadas normas de 

estrutura ou normas de competência, que regulam o processo de criação de 

novas normas.21 

O termo “direito”, para Bobbio,  designa um tipo de sistema 

normativo e não  um tipo de norma. 
A nosso ver, a teoria da instituição teve o grande mérito de pôr em 
relevo o fato de que se pode falar de Direito onde haja um complexo de 
normas formando um ordenamento e que, portanto, o Direito não é 
norma, mas um conjunto coordenado de normas, sendo evidente que 
uma norma jurídica não se encontra jamais só, mas está ligada a outras 
normas com as quais forma um sistema normativo. 22 

 

Decorre daí que o Estado está subordinado ao Direito. A idéia 

de que um Estado prescinde do Direito é impensável.23 

                                                 
19Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 317. 
20Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1922, liv.II, 6, cap. III, 2, p. 183, apud  Willis Santiago Guerra 

Filho, Teoria Política do Direito. Uma Introdução Política ao Direito, p. 21. 
21Bobbio,Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 22 e 33. 
22Bobbio,ibid., p. 21. 
 

 
23 Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 346. 
24 Nader. op. cit. p. 131. 

25 Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 328. 



Justifica-se, assim, o velho jargão “a cada nova constituição um 

novo Estado”, ou seja, a cada mudança ou alteração do Ordenamento 

Jurídico surge um novo Estado. 

A finalidade do Estado não é outra senão a de promover o 

bem-estar social dos seus cidadãos. 24 

Para isso, age através de seus órgãos, cada um com sua 

função específica, utilizando-se das pessoas, que a título de emprego, dele 

recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. 25 

Segundo Guerra Filho, 
O Estado, com sua feição moderna, tem o seu primeiro exemplo 
histórico na monarquia absoluta fundada por Frederico II ao sul da Itália, 
no século XII – o regime era emancipado de qualquer influência da 
Igreja. Maquiavel foi o primeiro pensador que compreendeu o significado 
dessa nova estrutura política. Várias vezes os filósofos medievais 
citaram a afirmação de S. Paulo, segundo a qual o poder está em Deus. 
A origem divina do Estado era geralmente reconhecida. Maquiavel inicia 
o movimento de secularização da política, fundando assim a ciência 
política. Com o advento da Revolução Francesa, surgiu o Estado de 
Direito Liberal, preconizado por Locke, Montesquieu, os filósofos 
iluministas, Kant etc. É um Estado detentor de um poder exercido de 
forma institucionalizada, conforme regras impessoais. Ocorre a distinção 
entre força e poder, surgindo o princípio da legalidade como guia não só 
do exercício de poder, mas também de sua aquisição.26  

 

Nesse momento, carece esclarecer o sentido das palavras que 

ensejam a expressão Estado de Direito, expressão composta, vocábulo-

chave do pensamento jurídico e, porque não dizer, político. E carece 

desvendar qual o significado e conteúdo, a importância e a significação 

essencial do conceito de Estado de Direito, quer na doutrina jurídica, quer 

na vivência política dos tempos modernos. 

Primeiramente importa esclarecer o que seja o direito, que 

sentido a palavra ostenta, para melhor se entender, ao fim o que seja o 

Estado de Direito. Toma-se aqui a visão de Manuel Cavaleiro de Ferreira: 
Acontece que «direito» é expressão que aparenta ser tão conhecida, 
como misteriosa. Todos têm uma idéia de como ele se manifesta, como 
actua, e contudo revela-se uma incógnita, quando se pretende saber o 

                                                 
 
 

26 Guerra Filho, Teoria Política do Direito. Uma Introdução Política ao Direito, p. 22. 



que é. Enquanto fenômeno o direito só surge entre os homens em 
sociedade, isto é, localiza-se na vida social. O seu objeto é precisamente 
a actividade, a acção dos homens na sua recíproca relacionação. 
Respeita a uma das formas das três actividades vitais do homem, na 
distinção que provém da velha filosofia aristotélica: conhecer, agir, fazer; 
ou seja ao modo de agir dos homens. Conhecer para conhecer é um 
conhecimento teórico; conhecer para produzir, conhecer para agir, é 
conhecer em vista de um fim, é um conhecimento prático, destinado a 
orientar, a dirigir a acção humana. Nele se inserem a moral e o direito. O 
direito, portanto, «qualifica» a actividade social dos homens, enquanto 
conveniente ou inconveniente, adequada ou inadequada aos fins que lhe 
são próprios. A qualificação positiva ou negativa das acções humanas, 
do ponto de vista moral e jurídico, resultará da conformidade da acção 
com a realização da finalidade do próprio homem. Finalidade que para 
ser imperativa, não pode consistir num propósito ou projecto arbitrário e 
antes corresponderá ou construirá a sua <natureza>. O direito, nesta 
perspectiva enquanto predicado, adjectivante da acção humana, inere 
como de algo real a esta. Direito é a actividade humana, enquanto 
justa.27 

 

O Estado de Direito, como já enunciado, é uma expressão 

composta que revela uma ligação entre Estado e Direito. Uma vez 

conceituado o Direito, importa, então, enunciar o Estado e que espécie de 

Estado compõe o Estado de Direito. 

É notório que, de maneira geral, qualquer pessoa sinta a 

presença do Estado como uma força impositora, que ordena, que submete 

a vontade de seu povo, que o coage para obter os resultados a que se 

propõe. É presença poderosa de força atuante, que não aceita 

concorrência. 

A característica primordial de sua presença é a força 

intimidativa, sua capacidade de ordenar, sua habilidade de se fazer 

obedecer. Pode-se dizer que sua força é qualificada, legal, limitada e não 

arbitrária, na medida em que é dirigida, regulamentada, pela lei, cuja força 

poderia designar-se como poder.28 

                                                 
27 Ferreira, Direitos Humanos e Estado de Direito. 
 

28 Ibid. 



Interessante notar que surge aí o liame Estado/Direito. Mais 

interessante ainda é saber-se qual a relação da lei com o Estado, já que 

este é criador daquela, que por sua vez é o limite dele. 

Outro aspecto de interesse é a legalidade, a justificação do 

modo de exercer o poder. Os fins vão justificar o exercício do poder-

autoridade. 

Visto o Estado de Direito sob o aspecto força, sua teoria é a do 

realismo político; já pelo aspecto da legalidade, o poder é o cerne da sua 

estrutura jurídica; considerando-se a finalidade do seu poder tange-se o seu 

aspecto jurídico, como também o filosófico. 

O moderno destaque conceitual de Estado é o de Marx para 

quem o Estado é resultado de um conflito histórico, porque a história de 

toda a sociedade passada ou presente foi a história de uma luta de classes. 

E prossegue Ferreira, 
O poder político é o uso organizado da força, por uma classe, para 
dominar outra classe”. Destaca-se do Manifesto Comunista de 1848, “a 
autoridade do Estado moderno é apenas um comitê de administração 
dos interesses da classe burguesa no seu conjunto”. “«O poder político é 
o uso organizado da força, por uma classe, para dominar outra classe». 
Assim apelidado, o Estado, na teoria marxista, destinar-se-ia a 
desaparecer, tal como o direito. Mas não sem passar pelo período da 
sua utilização pela classe dominante, pela ditadura do proletariado, com 
o fim exclusivo de colectivização dos meios de produção, pela sujeição e 
destruição do inimigo, a classe burguesa. Com o cumprimento da sua 
última missão, deveria findar a própria existência do Estado. Enquanto 
existisse, não deixaria, porém, de ser a organização da força ao serviço 
da revolução em marcha. É no fundo e simplesmente o monopólio da 
força em detrimento da sociedade.29  

 

O Estado como poder legal enfatiza a dicotomia Estado/Direito 

e o que se quer saber é quem se sobrepuja a quem. 

É indiscutível o saber de que sempre coube aos governantes a 

obrigação de respeito e acatamento dos foros e costumes, tradicionais 

fontes do direito. O Estado era limitado pela força da sociedade e de sua 

força criadora de direitos. Isso mudou. A concretização do dogma “Todo 
                                                 
29 Ferreira, Direitos Humanos e Estado de Direito.    



poder emana do povo” cingiu-se a um grupo de pessoas eleitas, os 

representantes da vontade do povo, a quem caberia fazer as leis que ao 

Estado caberia acatar. O arbítrio do poder daria lugar à legalidade do poder, 

representado pela subordinação do Estado à lei.  

A expressão Estado de Direito foi cunhada pelo jurista alemão 

Robert von Mohl, no século XIX, ao procurar sintetizar a relação estreita que 

deve haver entre Estado e Direito ou entre política e lei.  Em outras 

palavras, significava o desenvolvimento mais humano possível de todas as 

forças humanas em cada um dos indivíduos. Segundo Canotilho, por 

oposição a Estado de não Direito, podemos entender o Estado de Direito 

como o Estado propenso ao Direito: "Estado de direito é um Estado ou uma 

forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e 

limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em 

que o poder político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não 

reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida 

pelo direito".30  

Além de Robert von Mohl, também Welcker e von Aretin 

utilizaram a expressão Estado de Direito. Os três usaram essa expressão 

no sentido de uma espécie de Estado e não de uma forma de Estado. Sob 

essa ótica, isto é, a ótica de um Estado racional, o poder seria exercido 

conforme a vontade geral e a razão de acordo com o interesse geral.31 

Para Miguel Reale, entende-se por Estado de Direito aquele 

constituído livremente com base na lei e que regula por ela todas as suas 

decisões. Diferencia-o do Estado Democrático de Direito por este levar em 

conta também os valores concretos da igualdade.32 

                                                 
30 Canotilho, Estado de Direito, p. 11. 
31 A expressão «Estado de Direito»  foi pela primeira vez utilizada por professores alemães de 

direito público nos primórdios do século XIX. É uma expressão recente. Radicou-se na 
terminologia jurídica germânica. Há que se desvendar o seu sentido na evolução que sofreu ou 
sofre, na sua pátria de origem, para desvendar o seu sentido.Ferreira, op.cit.     

32 Reale, Crise do Capitalismo e Crise do Estado, p. 37.  



Carrazza expressa desta forma:  

No Estado de Direito..., os governantes (tanto quanto os governados) 
sujeitam-se ao império da lei. Nele, o Poder Público age secundum 
legem  e , em suas relações com os governados, submete-se a um 
regime de direito, vale dizer, pauta sua conduta por meio de regras que, 
com outorgarem e garantirem os chamados direitos individuais, apontam 
os meios que ele poderá validamente empregar, para a consecução dos 
seus fins”.33 
 

E mais: 
O Estado de Direito confere aos indivíduos a titularidade de direitos 
públicos subjetivos e, portanto, de posições jurídicas ativas que podem 
ocupar nos eventuais confrontos que venham a ter com a autoridade 
pública e, mesmo, com outros particulares. 34 

Demonstra o autor desta forma a supremacia da lei como 

escudeira e guardiã dos direitos e garantias individuais. Essa segurança 

jurídica se fundamenta no princípio de que todos os cidadãos são 

intocáveis, fisicamente, bem como os seus patrimônios e direitos adquiridos, 

desde que estes estejam dentro do liame da lei, e seus atos não venham a 

contrariar nenhum princípio legal. 

Para Bobbio, entende-se por Estado de Direito aquele em que 

os poderes públicos  são regulados por normas gerais (as leis fundamentais 

ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que os 

regulam, salvo o direito de o cidadão recorrer a um juiz independente para 

fazer com que seja reconhecido e refutado o abuso ou o excesso de poder. 

Assim entendido, o Estado de direito reflete a velha doutrina [...] da 

superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens, segundo a 

fórmula lex facit regem. 35 

O autor italiano ainda ressalta que o Estado de Direito é 

entendido como a fase em que houve a necessária positivação do chamado 

direito natural, mas com uma substancial defesa dos direitos individuais.  

Preleciona Bobbio que, no âmbito da doutrina liberal do Estado, 

ao se falar em Estado de Direito, precisa ser mencionada a 
                                                 
33 Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, 381. 
34 Ibid., p. 383. 
 

35 Bobbio, Liberalismo e Democracia, p. 18. 
 



constitucionalização dos direitos naturais, que deve ser entendida como a 

transformação desses direitos em juridicamente protegidos, ou seja, 

verdadeiramente positivados. Estado de Direito não significa apenas a 

subordinação dos poderes públicos de qualquer grau às leis gerais do país, 

mas também subordinação das leis ao limite material do reconhecimento de 

alguns direitos fundamentais considerados constitucionalmente e, portanto, 

em linha de princípios “invioláveis”.36 . 

 Estado em sentido forte (Estado Constitucional), Estado em 

sentido fraco (Estado não-despótico, governado segundo as leis), Estado 

em sentido fraquíssimo (a partir de Kelsen, com a máxima resolução do 

Estado de Direito, no sentido de que todo Estado é Estado de Direito) são 

variações do mesmo tema elencadas por Bobbio. 

É próprio da doutrina liberal o Estado de Direito em sentido 

forte. Integram-no todos os mecanismos constitucionais que impedem o 

exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou desencorajam o 

abuso ou exercício ilegal do poder. Compõem-no primordialmente: 

a)  o controle do Poder Executivo por parte do Poder 

Legislativo; 

b) o eventual controle do parlamento no exercício do Poder 

Legislativo ordinário por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a 

averiguação da constitucionalidade das leis; 

c) uma relativa autonomia do governo local em todas as suas 

formas e em seus graus com respeito ao governo central; 

d) uma magistratura independente do poder político.37  

As garantias institucionais dos direitos constitucionais 

constituem os chamados mecanismos de frenagem do poder e de garantia 

de liberdade. Têm por objetivo defender o indivíduo dos abusos do poder; 
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são garantias de liberdade negativa aquelas em que o indivíduo não está 

obrigado por quem detém o poder coativo a fazer aquilo que não deseja ou 

não está impedido de fazer o que deseja. 

O Brasil é uma República pacifista, comprometida com os 

direitos humanos, com a autodeterminação dos povos, com a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e de quaisquer outras formas de discriminação social, 

religiosa ou política. 

Na Constituição Federal brasileira de 05 de outubro de 1988, o 

Estado de Direito está protegido pelas cláusulas pétreas, conforme seu art. 

60, § 4º. A forma de organização federativa do Estado não pode ser abolida, 

bem como a Federação, a observância integral da democracia, do Estado 

de Direito e a divisão de poderes. 

Anderson de Menezes, retomando a interpretação de Von 

Ihering, comenta a proteção que o Direito oferece à sociedade em relação 

ao arbítrio. 
Na fase atual da vida das sociedades, os dois elementos do Direito – a 
coação e a norma – são insuficientes para criar o que chamaremos o 
Estado Jurídico. Falta-lhe ainda um elemento – a norma bilateralmente 
obrigatória – em virtude do qual o próprio Estado se inclina diante das 
regras que editou e às quais de fato concede, enquanto existirem, o 
império que por ato seu lhes atribuiu. É o que chamaremos a ordem 
jurídica [...] O Estado ordena, o súdito obedece [...] A linguagem 
compreendeu bem este fato, quando designou a injustiça do Estado pelo 
nome de arbítrio (Willkür). O arbítrio é a injustiça do superior; distingue-
se da do inferior, porque o primeiro tem a força a seu favor, ao passo 
que o segundo a tem contra si [...] Noção puramente negativa, o arbítrio 
supõe como antítese o direito, de que é a negação: não há arbítrio, se o 
povo ainda não reconheceu a força bilateralmente obrigatória das 
normas jurídicas [...] Acompanha, pois, a todo princípio de direito a 
segurança de que o Estado se obriga a si mesmo a cumpri-lo, a qual é 
uma garantia para os submetidos ao Direito [...] Não só se trata de 
conter a onipotência do Estado mediante a fixação de normas para a 
exteriorização de sua vontade, senão que trata de refrear-lhe mui 
especialmente, mediante o reconhecimento de direitos individuais 
garantidos. Esta garantia consiste em outorgar aos direitos protegidos o 
caráter de imutáveis. 38 
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O objetivo de toda cláusula pétrea é guardar o direito que 

impede o arbítrio. Isso conduz à idéia de que a proteção da cláusula pétrea 

é uma garantia democrática. 

Para Canotilho, a divisão do poder inibe naturalmente o arbítrio. 
A separação de poderes, a garantia de direitos e liberdades, o pluralismo 
político e social, o direito de recurso contra abusos dos funcionários, a 
subordinação da administração à lei constitucional, a fiscalização da 
constitucionalidade das leis [...] a publicidade crítica, a discussão e 
dissensos parlamentares e políticos, a autonomia da sociedade civil.39 

 

Para Reale, atualmente, o Estado de Direito deve ser regulado 

pela Democracia: daí a fórmula do Estado Democrático de Direito 40. É 

nesse momento, porém, que se chega ao  âmago do Estado de Direito 

simbolizado no brocardo jurídico formulado no contexto do Estado Moderno: 

suportas a lei que criastes. É o que já dizia Radbruch na década de 1930: 
 
Se a lei pressupõe o Estado como legislador, temos que observá-lo, 
antes de tudo, como fonte de praticamente todo o direito. O Estado, 
porém, não é apenas fonte do direito, é simultaneamente produto do 
direito: deriva sua Constituição, e com isso sua existência jurídica, do 
direito público. Sendo essa Constituição do Estado ela própria uma lei do 
Estado, encontramo-nos diante da contradição aparentemente insolúvel 
de que o Estado tem como pressuposto o direito público e, por outro 
lado, o direito público tem o Estado como pressuposto.41  

 

O texto de Radbruch acima destacado é clássico na História do 

Direito e serve como fonte de observações de juízo. Observe-se a 

referência ao Estado Cultural referente aos primórdios da 2ª Grande Guerra: 
De uma garantia expressa como essa resultam os direitos fundamentais 
das Constituições, como por exemplo a igualdade perante a lei, a 
liberdade pessoal, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a 
liberdade de associação e de reunião, a liberdade de imprensa, de 
profissão, de coligação, de ir e vir. O traçado dos limites entre a 
atividade do Estado e a liberdade do cidadão está subordinado à 
história, como pode ser evidenciado através dos direitos econômicos, a 
liberdade de propriedade e de contrato; a antiga doutrina liberal 
desenvolvida especialmente por W. v. Humboldt (1792), de que o Estado 
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enquanto ‘Estado de direito’ (em sentido restrito da palavra) deveria 
limitar-se a assegurar seus membros contra a injustiça, foi substituída 
pelo pensamento socialista de que o Estado, como ‘Estado Cultural’, 
deveria preocupar-se também com sua promoção positiva; mas para o 
pensamento constitucional é essencial que exista uma espécie de 
liberdade dos cidadãos separada do Estado, ao lado de sua participação 
no Estado, o que, em sentido menos restrito, também serve à idéia de 
Estado de direito.42  

 

Tendo-se em vista a juricidade estatal, Canotilho faz referência 

à necessidade de sua verificação concreta, política, e não apenas jurídica. 

Este conjunto é que transforma o governo em governo de leis democráticas. 
Governo das leis (e não de homens!) gerais e racionais, organização do 
poder segundo o princípio da divisão de poderes, primado do legislador, 
garantia de tribunais independentes, reconhecimento de direitos, 
liberdades e garantias, pluralismo político, funcionamento do sistema 
organizatório estadual subordinado aos princípios da responsabilidade e 
do controle, exercício do poder estadual através de instrumentos 
jurídicos constitucionalmente determinados. 43 

 

E novos elementos podem ser acrescidos ao conceito. Hoje, 

caminham em paralelo o Estado de Direito, a política, o social e o ambiental. 

Sob o ponto de vista moderno Canotilho diz: 
O Estado de Direito transporta princípios e valores materiais razoáveis 
para uma ordem humana de justiça e de paz. São eles: a liberdade do 
indivíduo, a segurança individual e coletiva, a responsabilidade e 
responsabilização dos titulares do poder, a igualdade de todos os 
cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos [...] e 
competências que permitam falar de um poder democrático, de uma 
soberania popular, de uma representação política, de uma separação de 
poderes, de fins e tarefas do Estado [...] Trata-se: (1) de um Estado de 
direito; (2) de um Estado constitucional; (3) de um Estado democrático; 
(4) de um Estado social; (5) de um Estado ambiental.44 

  

Primado da garantia institucional, o Bill Of Rights, Carta de 

Direitos britânica de 1679, tem a primazia de caracterizar o nascimento do 

Estado de Direito, observa Comparato : 
A instituição-chave para a limitação do poder monárquico e a garantia 
das liberdades na sociedade civil foi o Parlamento. A partir do Bill of 
Rights britânico, a idéia de um governo representativo, ainda que não de 
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todo o povo, mas pelo menos de suas camadas superiores, começa a 
firmar-se como uma garantia institucional indispensável das liberdades 
civis.45 

 

 São quatro os documentos caracterizadores de fases 

históricas, que apresentam o mesmo espírito libertador e igualitário, embora 

em momentos distintos, segundo Canotilho : a regra do direito ( rule of law ), 

na Inglaterra; o Estado de Legalidade ( État legal ), na França; o Estado 

Constitucional, nos EUA; o princípio do Estado de Direito     ( rechtsstaast ), 

na Alemanha. E três serão os documentos de base desse período e modelo 

de Estado: o citado Bill of Rights, a Constituição Americana e a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França de 1789. 46 

Em Canotilho, ainda se identifica a posição teórica assumida 

estritamente em relação à concepção jurídica do Estado de Direito, como se 

tem na regra do direito ou no princípio da legalidade: 
Em primeiro lugar, significa a obrigatoriedade da adoção de um processo 
justo legalmente regulado quando se torna necessário julgar e punir os 
cidadãos, privando-os da sua liberdade ou propriedade. Em segundo 
lugar, a regra do direito impõe a prevalência das leis e costumes do país 
perante a discricionariedade do poder real. A sujeição de todos os atos 
do poder executivo à soberania dos representantes do povo 
(parlamento) recorta-se como a terceira idéia da regra do direito . 
Finalmente, a regra do direito significa direito e igualdade de acesso aos 
tribunais por parte de qualquer indivíduo a fim de aí defender os seus 
direitos segundo os princípios do direito comum e perante qualquer 
entidade (pública ou privada).47 

 

É possível entender o Estado de Direito a partir da estrutura 

estatal em que o poder público é parametrado por uma Constituição. 

Ocorre, então, uma maior jurisdicização do poder político. Seus principais 

elementos são: 
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a)império da lei: a lei impõe-se a todos, inclusive ao próprio 

Estado, que tem personalidade jurídica e por isso é objeto do Direito que ele 

próprio produz; 

 b) separação dos poderes: o Poder Executivo não pode anular 

o Poder Legislativo, além do que deve ser acompanhado e julgado pelo 

Poder Judiciário – trata-se de assegurar a interdependência dos poderes 

por meio da aplicação do sistema de freios e contrapesos;  

c) prevalência dos direitos individuais fundamentais: 

predominando até os anos 20 do século XX, porque somente nesse período 

é que entraram em cena os direitos sociais e coletivos. 

O Estado de Direito nasce à época do Estado liberal, e seus 

fins limitavam-se à função de promover e tutelar a liberdade, segurança e 

propriedade dos cidadãos, além de sua coexistência pacífica. 

Pode-se dizer que Kant fixara os princípios que definiam o 

Estado constitucional liberal, assim resumidos: 

a) Liberdade dos membros da sociedade como homens; 

b) Igualdade de todos como súditos; 

c) Autonomia de cada membro duma comunidade, como 

cidadão. 

Surge, então, um problema: o da limitação do Estado pelo 

Direito, sendo este mesmo direito criado pelo Estado. 

A resposta estaria no princípio da separação dos poderes. O 

Estado liberal estaria repartido em poderes diversos e separados entre si. 

Dessa maneira o poder unitário, o monarca, só agiria em conformidade com 

as leis votadas pelas assembléias legislativas eleitas pelo povo e um e outro 

poderes não poderiam intervir no funcionamento dos tribunais, autônomos e 

independentes no exercício da função judicial.48  
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Em assim sendo, com seu poder parametrado pelas leis, o 

Estado estaria a serviço do Direito, não podendo exercer a sua força, a 

força de seu poder. 

É durante o século XIX que o Estado de Direito sofre sua 

primeira mutação. Graças a Jean Jacques Rousseau, a inserção do adjetivo 

“democrático” acontece sustentada pela soberania popular, caracterizada 

pela vontade geral, e a representação parlamentar, o órgão legislativo. 

Rousseau considera o homem naturalmente bom e presume a 

identidade da vontade geral e comum, com o bom senso e a razão. A 

vontade geral não trairá o direito natural.49 
Assim, o Estado fundamentalmente caracteriza-se pelo respeito 

e acatamento da lei e esta é a forma de positivar o Direito. Eis o positivismo 

jurídico: o poder legislativo legisla; o poder executivo governa, segundo as 

leis; o poder judiciário aplica as leis. 

A lei é a representação da vontade de todos, símbolo mais 

elevado da soberania popular. Apoiado nessa soberania, o Estado liberal 

fia-se na democratização. O voto passa a ser universal, o povo é mobilizado 

e esclarecido sobre interesses nos negócios públicos, institucionalizam-se 

os partidos políticos como intermediários entre o povo e o Estado. Os 

partidos arregimentam os cidadãos, orientam-nos, discutem sistemas 

políticos e de governos. 

A passos largos o Estado Constitucional liberal e agora 

democrático perde sua pura característica jusnaturalista, esvanece o 

liberalismo em prol da democratização. Passa a ser um Estado de 

igualdade formal. Já não mais se define pelo seu fim, que é o respeito pelos 

direitos naturais do homem e do cidadão. O que vai justificar o Estado de 
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Direito é a legalidade da Administração Pública, do governo, do poder 

Judicial. 

Esse é o conceito de Estado de Direito que prevaleceu até a 2ª 

Grande Guerra. 

O positivismo jurídico é um formalismo. Uma vez que o direito 

seja a expressão da vontade geral, ou seja, dos representantes do povo, 

seja ela qual for, os direitos humanos, os princípios de justiça, podem correr 

sérios riscos de desaparecimento. 

Poder-se-á, desse modo, passar-se de uma democracia para 

um democratismo, havendo inversão de meio e fim. Ao invés de uma 

organização respeitadora de direitos, passa-se a ter uma mera criadora de 

direitos. 

Esse democratismo pode conduzir ao despotismo, pois a 

organização democrática do Estado tornou-se o fim último do Estado. 

Para que se reconheça o Estado de Direito é preciso que o 

Estado esteja submetido à lei. Isso, porém, é muito pouco. Outras 

características são necessárias: a separação de poderes, a existência do 

princípio do juiz natural, aquele dotado de prerrogativas para o exercício da 

magistratura independente. Ainda a presença do efetivo respeito à lei, bem 

como a equivalência na representatividade entre as partes no processo.  

Ainda que sem isso, é possível viver uma falsa legalidade. É 

onde se estribam os Estados totalitários, organizados numa aparência de 

regimes de legalidade, oprimindo seu povo e alardeando sua democracia. 

A História contém inúmeros casos de Estados que não eram 

democráticos nem de Direito, mas que sempre se mostraram como Estados 

de Legalidade. 

Há Estados democráticos que começaram por não ter 

características de Estado de Direito. Há, também, Estados de Direito que 

ainda não preenchem a plenitude do Estado de Justiça. 



Basta um conjunto de regras ou normas estabelecidas pelo 

Legislativo e se tem um Estado de Legalidade. Não se tem, porém, um 

Estado de Direito. O princípio da legalidade é importante para o Estado de 

Direito, mas não o estabelece em plenitude. Isso ainda é pouco. A presença 

da democracia caracteriza o Estado Democrático de Direito, pois nele o 

povo exerce efetivamente o poder por meio de seus representantes, ou até 

diretamente. 

 É preciso que os direitos fundamentais estejam inscritos nas 

cartas políticas e não sejam mera decoração. Assim, tem-se a legitimidade 

do Estado Democrático de Direito.  “Por outro lado, se se concebe o Direito 

apenas como um conjunto de normas estabelecido pelo Legislativo, o 

Estado de Direito passa a ser o Estado da legalidade, ou o Estado 

legislativo, o que constitui uma redução deformadora. Se o princípio da 

legalidade é um elemento importante do conceito de Estado de Direito, nele 

não se realiza completamente”.50 

Os Estados Absolutistas do Ancien Régime caracterizaram-se 

por três itens: 

a) L’état c’est moi, isto é, soberano e Estado mesclavam-se 

numa só pessoa. O rei Luís XIV, também chamado de rei-sol, era déspota 

que se presumia esclarecido, segundo alguns filósofos. 

b) O princípio de que aquilo que o príncipe pretende tem força 

de lei ( quod princeps placuit legis habet vigorem). O soberano não estava 

afeto a limites, era livre, absoluto ( ab solutus ). Uma regra pregada por 

Hobbes, para quem o rei tinha o poder de fazer tais leis e as de abrogar, 

quando desejasse, livrando-se de sujeições, anulando leis e proclamando 

novas que lhe aprouvessem. 
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c) O princípio de que o príncipe não está sujeito à lei que ele 

próprio edita para os outros ( princeps a legibus solutus). Refere-se a um 

período em que governante e lei foram sinônimos. A lei era expressão da 

vontade do governante. 

O liberalismo se põe contra o tal despotismo, proclamando um 

Estado de Direito, não com características de um pacto de sujeição em face 

de um soberano exterior, mas um pacto de união, que vem desaguar num 

contrato social originário, um pacto de constituição. Era um governar sob a 

lei, com a idéia de que o soberano está abaixo da lei e deve governar 

através de meios legais.51 

 O Estado de Direito atual traz em si os direitos fundamentais, 

políticos, sociais e econômicos, oferecendo alternativa de qualidade contra 

a tirania e a ilegalidade. 

Segundo Maltez, o nome Estado de Direito advém da 

expressão rule of law, que é o princípio fundamental da constituição 

britânica, que difere do conceito francês de legalidade do final do século 

XIX. 

O princípio caracteriza-se pela ausência do poder arbitrário , 

próprio do capricho por parte do establishment. 

Nele impõe-se a predominância da lei, aquela que se opõe ao 

poder arbitrário. Impõe-se, também, a igualdade perante a lei, ou a sujeição 

de todos, sem exceção, à lei, sem privilégios. 

Entende-se aqui que a Constituição britânica não é a fonte, 

mas a conseqüência dos direitos dos indivíduos. 

O Estado de Direito nasce como contra-imagem do Estado de 

não Direito, pois em um governo que não é despótico, a vontade do rei deve 

ser a vontade da lei. Tudo o mais é arbitrário.52 
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 É do arbítrio que nasce o despotismo. O sábio jurista 

português do século XVII, Manuel Rodrigues Leitão, dizia que “nem tudo o 

que se pode é lícito, quem faz tudo o que pode está muito perto de fazer o 

que não deve”.53 

No Estado de Direito, o detentor do poder é um mero servus 

ministerialis, um escravo. 

O Estado de Direito é aquele onde o poder não só se funda no 

direito, como também está limitado pelo mesmo direito. 

Num primeiro momento, quando ainda não se admitiu a 

hipótese de uma lei injusta, apenas se admitiu o princípio da legalidade, ou 

de primauté de la loi. Era um Estado de Direito Formal onde haveria 

igualdade da lei ou igualdade de todos perante a lei. 

Mais tarde, descobriu-se que o direito não podia ser reduzido à 

lei ou ao decreto do príncipe. O direito consubstanciava-se em algo além, 

ou seja, justiça.  

Exigia-se, então, uma igualdade substancial, na qual se 

impunha o tratamento igual daquele que é igual e também exige o 

tratamento desigual daquele que é desigual. 

O mundo jurídico não mais se consistiria de uma justiça 

comutativa; vislumbrava-se a justiça distributiva e a justiça social. Voltavam 

a pairar no ar os princípios de direito romano alterum non laedere   ( o não 

prejudicar o outro), suum cuique tribuere (dar a cada um o seu, dar a cada 

um conforme as suas necessidades), honeste vivere (viver honestamente, 

exigir de cada um conforme as suas possibilidades).54  

Sob essa ótica, o caminho da justiça leva à liberdade, preceito 

fundamental do Estado de Direito. 

                                                 
53 Ibid. 
 
54 Maltez. Tópicos Políticos.  



Sobre o assunto, o Ministro Edson Vidigal, apresenta rico 

exemplo.55 

Para José Afonso da Silva, são necessários os seguintes 

princípios para que se caracterize o Estado Democrático de Direito: 
a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que 
o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma 
Constituição rígida, emanada da vontade popular,que, dotada de 
supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, com 
as garantias de atuação livre de regras da jurisdição constitucional; 
b) princípio democrático, que, nos termos da Constituição, há de 
constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que 
seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais 
(art. 1º); 
c) sistema de direitos fundamentais, que compreende os individuais, 
coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII ); 
d) princípio da justiça social, referido no art. 170, caput, e no art. 193, 
como princípio da ordem econômica e da ordem social; como dissemos, 
a Constituição não prometeu a transição para o socialismo mediante a 
realização da democracia econômica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa, como o faz a Constituição 
portuguesa, mas com certeza ela se abre também, timidamente, para a 
realização da democracia social e cultural, sem avançar 
significativamente rumo à democracia econômica; 
e) princípio da igualdade (art. 5º, II); 
f) princípio da divisão de poderes (art. 2º) e da independência do juiz 
(art. 95); 
g) princípio da legalidade (art. 5º, II ) 
h) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXIII).56  

                                                 
55 Quando os homens deram conta de si, já estavam fazendo as guerras. E as alianças políticas, 
ainda bem. Assim consolidavam impérios e, para manterem-se, editavam suas leis sobre os outros 
homens. Nascia, então, o Direito estatal, retrato e espelho do déspota, arma de domador para 
manter a seu serviço as energias da sociedade.Os guerreiros e os políticos, porém, não fizeram, 
nem fazem, trajetórias apenas cavando poços ou cometendo maldades. Hamurabi, por exemplo, 
assim que consolidou o seu poder, unificando sob suas ordens a Mesopotâmia inteira, logo cuidou 
de manter a paz dedicando-se ao progresso. Desviou curso de dois rios, abriu canais, construiu 
cidades, desenvolveu a agricultura, a arquitetura, as artes. A Babilônia foi um dos pontos mais 
admirados do mundo, não só por sua pujança e beleza, mas também por suas leis Foi pelas leis 
que Hamurabi harmonizou a convivência entre todos, os aliados e os súditos. Seu código 
alcançou, em influência, até o Direito hebreu. A Mesopotâmia era um Estado de Direito, mas não 
era um Estado de Direito Democrático.É possível exaltar o bem comum como meta num Estado de 
Direito, mas é impossível alcançá-lo em sua plenitude, porque de nada servem os confortos do 
progresso quando o ser humano não pode desfrutar da liberdade - bem que não pode despojar 
porque, dentre todos, é o mais inerente à condição humana. Alguém já disse que o ser humano 
sem liberdade é apenas uma aspiração a engordar. A liberdade, portanto, é o que faz a diferença 
entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. Os países dominados pelo 
totalitarismo tinham e ainda têm suas Constituições e suas Leis. A Itália fascista, a Alemanha 
nazista, a União Soviética comunista e seus satélites foram Estados de Direito, escorados em suas 
Constituições e em  suas Leis. Do mesmo modo, as ditaduras que ainda mancham o mapa do 
mundo e que, na contramão da história, desconstróem a paz e os direitos humanos. (Aula 
inaugural no Curso de Direito da Faculdade de Imperatriz, no Maranhão, em 25/04/2002.) 
56 Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 110 -111. 



 

O princípio da legalidade determina uma forma de governo cuja 

soberania repousa na lei. A norma que se refere à conduta de um indivíduo 

é vinculativa, isto é, o indivíduo deve se conduzir da maneira prescrita pela 

norma. A Constituição Federal brasileira reza em seu artigo 5º, II, “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei.” .  

Para Kelsen, o princípio da legalidade é o fundamento do 

Estado de Direito; John Locke entendia que o cidadão no seu estado natural 

não conseguia viver sem comando, pois os conflitos eram constantes e a 

maneira de dirimi-los seria a outorga de direitos aos governantes para que 

de certo modo julgassem a quem caberia o direito diante de certo litígio. 

Sob essa ótica, no Estado de Direito a governância deve estar 

sob a égide da lei que é neutra, agindo contra ou  a favor de quem ela 

alcançar. Não é essa a organização do Estado de Direito Democrático pós-

moderno.57  

Luiz Fernando Barzotto, em relação à democracia 

contemporânea declara: 

De fato, se a formação da vontade estatal está concentrada em um 
órgão eleito, o parlamento, que expressa essa vontade por meio de 
normas gerais, as leis, administração mais democrática será aquela 
vinculada, do modo mais estrito possível à lei...” E mais: “A pretensão de 

                                                                                                                                                     
 
57 Modernidade e Pós-modernidade são termos de complexa definição. O que caracteriza, porém, 

a pós-modernidade é a aceitação total e ilimitada do efêmero, do fragmentário, do descontínuo, 
do caótico, segundo Vitangelo Plantamura. É o impulso desconstrucionista da pós-modernidade 
a fragmentação do sujeito. A pós-modernidade é um conjunto de características, uma nova era 
marcada por profundos desenvolvimentos e transformações na economia, na política, na cultura, 
na tecnologia, no social humano. Neste período, voltado para os grandes problemas mundiais, o 
Estado é incompetente para lidar com a problemática complexa, mutante e diferenciada dos 
problemas internos, locais, mais exigentes de cada cidadão. A pós-modernidade exige uma nova 
revolução. Não será uma revolução para mudar a sociedade, mas sim para mudar o homem que, 
uma vez mudado, estará apto para assumir o poder e construir uma nova sociedade, a 
sociedade pós-moderna, que, por sua vez, exigirá um novo cidadão. É uma época de incertezas 
e caos que se insinuam nas estruturas sociais, repercutindo nas pessoas, nas instituições, na 
vida. 



se ter uma administração  ‘democrática’, eleita pela população, opondo-
se ao modo ‘autocrático’ de organização da burocracia, onde a 
administração responde aos seus superiores e não ao povo é uma 
pretensão fadada ao fracasso”.58  

Com relação ao princípio da legalidade que norteia a 

democracia ou o Estado de Direito, assim expressa Kant, “O poder 

legislativo somente pode pertencer à vontade coletiva do povo. E, visto que 

dele deve proceder todo direito, não deve absolutamente poder causar 

injustiça a ninguém por sua lei”.59  

O princípio da legalidade é realmente um sustentáculo do 

Estado de Direito. Tal afirmativa parte do princípio de que todas as leis são 

justas. Se uma lei for injusta e beneficiar somente o governo burocrático, em 

prejuízo do povo, não se pode falar em democracia. 

Barzotto, sobre o assunto, em referência a Aristóteles assim 
afirma: 

Se é nas leis que deve residir a soberania, é evidente que se trata das 
leis corretamente estabelecidas. Isso se deve à evidência de que  “as 
leis sob as constituições corretas, são necessariamente justas e sob as 
constituições nas formas aberrantes, são necessariamente injustas”. 60 

 

Então, partindo-se da premissa de que existe lei injusta, é 

possível concluir que o princípio da legalidade por si  só não é capaz  de 

estabelecer o Estado Democrático de Direito, isto porque dele pode nascer 

normas e normas injustas  desqualificam o poder representativo do povo. 

Tem-se, assim, um princípio da legalidade em contraste com o princípio da 

justiça, o que colocaria em risco a segurança jurídica, abalando os alicerces 

da democracia. 

O Estado Democrático de Direito resumiu em si outros 

modelos, preceitos de fases anteriores. 

                                                 
58 Barzotto, A Democracia na Constituição, p. 151.      
59 Kant, Doutrina do Direito, p. 152. 
 
60 Barzotto, A Democracia na Constituição, p. 69. 
 



Como dito anteriormente, as cláusulas pétreas representam e 

preservam a essência do Estado de Direito e do Estado Democrático de 

Direito. Bom lembrar que, de acordo com o art. 60, § 4º, I a IV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, 

não existe a possibilidade de revisão constitucional por meio de emenda 

constitucional das seguintes prerrogativas: a) Federação; b) separação de 

poderes; c) princípio democrático; d) direitos individuais. 

Assim é que, conforme Vinício C. Martinez: 

1. Estado de Direito originário: neste modelo, que inclui o 

Estado Liberal, ostenta o império da lei e a bilateralidade dos efeitos da 

norma jurídica,como também a defesa dos direitos individuais. Transforma-

se em jurisdicização e posterior judicialização da política e do Poder 

Judiciário; 

2. Estado Democrático: momento de desfrute do princípio 

democrático, com ideal de República e de Federação, e preponderância do  

preceito de que “a regra da maioria será sempre acatada, mas, ainda mais 

legítima, quando disser respeito à segurança jurídica dos interesses 

manifestados pelas minorias” (CF, art. 60, IV,I e II) ; 

3. Estado Social: caracterizado pelo prevalecimento das 

garantias sociais e trabalhistas. Esses direitos e garantias não estão 

acobertados por cláusulas pétreas, o que pode, em algum momento, sofrer 

flexibilização, extinção de direitos trabalhistas. Esse gap jurídico, fruto de 

intencionalidade da direita brasileira, visto isoladamente parece uma lesão 

ao princípio democrático. Numa visão global da CF, porém, percebe-se o 

fortalecimento da pluralidade e da tolerância política.61  

Assim, textualmente, Vinício Martinez afirma que: 

                                                 
61 Martinez, Estado de Direito Político.  
62 J. J. Calmon de Passos,  Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam, p. 91, 

apud Martinez, Estado de Direito Político.  
 



há uma crescente politização do Estado de Direito – ao menos desde 
que os direitos políticos foram recepcionados pelo ordenamento jurídico, 
especialmente no âmbito constitucional. Mas hoje, com a crescente 
judicialização da política (decorrente da jurisdicização), é como se o 
Estado de Direito estivesse privilegiando o direito político, assim como 
sua matriz teórica (no século XIX) privilegiava sobremaneira os direitos 
individuais – e mais sensivelmente o direito à propriedade privada.  

 

E prossegue: 
O Estado de Direito, portanto, não pode ser tomado como um valor 
universal, dotado de um significado que lhe bastasse em si mesmo. 
Pois, em sentido contrário, o conceito jurídico necessita de 
complementos valorativos, adjetivos expressivos e, no caso do artigo, 
tomamos a política (Estado de Direito Político) como realidade e não só 
como apelido que lhe empresta algum pequeno sentido adicional. 

  

E finaliza: 

Com o processo de judicialização, a política adquiriu novas regras e 
nova lógica – observando-se nesta fase que a política desembarcou nos 
meandros e faz uso dos meios e dos mecanismos do mundo jurídico 
estrito senso. Isto porque a política passou a fazer parte desse mundo 
jurídico, outros diriam que colonizando o Direito. Na verdade, “a Política 
fez-se Direito”, a Política entranhou-se no Direito e engravidou-o de 
intenções, vocações, interesses e negócios nem sempre racionais, 
controlados, objetivos ou imparciais. Essa atividade migratória da política 
levou o Direito a relacionar sentidos controversos, como: indefinição, 
incerteza, idiossincrasias. Como sintetiza Calmon de Passos: “seria 
ingenuidade ou desinformação negar a crescente politização do jurídico 
e juridicização do político, fruto de um peculiar estado de coisas 
maximizado no segundo pós-guerra”.62  

 
Então, de acordo com as exigências do Estado Democrático de 

Direito, o processo é um meio de se alcançar o Direito e, assim, chegar à 

justiça. 

Preleciona Wambier que: 
Há casos, no multifacetado conjunto de interesses que coexistem na 
vida da sociedade, em que o simples comando legal não é suficiente 
para eliminar a presença do conflito, isto é, da incidência de interesses 
simultâneos e excludentes, sobre o mesmo bem. Este estado de 
conflituosidade rompe a paz e requer uma solução. Por outro lado, a 
moderna noção de Estado de Direito consagrou a idéia de divisão das 
funções atribuídas ao Estado. Tais funções – legislativa, administrativa e 
jurisdicional – estão voltadas ao alcance dos fins do próprio Estado e 
são dispostas, na organização da estrutura do Estado, de modo a 
garantir o necessário equilíbrio no exercício do poder estatal. Com isso 
se quer dizer o seguinte: o poder do Estado envolve três funções: o fazer 
as leis. O executá-las e o julgar os conflitos decorrentes do seu 

                                                 
 



descumprimento. Se estas três funções estiverem enfeixadas na mesma 
mão, ter-se-á uma situação de absolutismo (a ditadura, de nossos dias). 
Assim, a tripartição das funções do Estado, com a entrega de cada 
função do poder a organismos diferentes, é que permite a existência do 
Estado de Direito”.63 

 
Regina Shöpker opina que: 

o melhor governo será aquele que mais aproximar os homens em 
direitos e em condições. É bem verdade que existe uma divergência 
sobre qual o melhor regime, ainda que ninguém concorde com os 
abusos da Monarquia Absoluta. Há quem defenda um governo 
aristocrático, desde que seus governantes sejam virtuosos e justos; há 
outros, porém, que pensam num governo popular, mas seja lá qual for o 
tipo de poder, ele deve estar baseado nos princípios da razão e deve 
levar em conta as necessidades de todos. Só é legítimo o poder que se 
estabelece como um contrato entre o povo e os seus representantes”.64  

 

 Importa agora relacionar o Estado de Direito e a questão 

processual referente aos procedimentos da Justiça.  

O processo é um ato de integração entre a vida social e o 

mundo jurídico. Como diz Assier-Andrieu, o processo é um rito social de 

iniciação jurídica. 

E prossegue:  
O processo é o teatro institucional encarregado de resolver a equação 
formulada pela cultura jurídica ocidental entre liberdade e 
responsabilidade (...) o ritual judiciário é, assim como todo ritual, um 
meio de mostrar ao sujeito que ele pertence a uma cultura em comum 
(...) Esse corpus é a referência normativa em cujo nome se julga, ou 
seja, o conteúdo cultural que se trata de inculcar a fim de introduzir de 
novo o culpado, em virtude de sua culpabilidade, na família dos sujeitos 
cujas relações são orquestradas pelas instituições.65  

 

                                                 
63 Wambier, Almeida e Talamini. Curso Avançado  de Processo Civil, p. 40. 
 

64 Schöpke, A Razão, ainda longe da dignidade. 
65 Assier- Andrieu, O Direito nas sociedades humanas, p. 302-303. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diante do exposto, importa dizer agora que todo aquele réu 

que, por uma razão ou outra, não tiver um advogado, ser-lhe-á oferecido um 

defensor público, para que, em meio às acusações, não se veja 

impossibilitado de se defender. A possibilidade do contraditório, excelência 

do princípio democrático, possibilita defender-se, contradizer o que está 

sendo imputado a alguém. 

O princípio do contraditório oferece o momento do confronto, a 

possibilidade de defesa, para que ninguém vá a julgamento sem ser ouvido. 

A obtenção desse direito não foi, porém, de fácil conquista ao 

longo da história. O capítulo seguinte servirá de visão panorâmica dos 

direitos humanos e direitos fundamentais e sua jornada até os nossos dias. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Importa, a princípio, mencionar a existência desses direitos, 

seu surgimento, utilidade e validade. 

Muitos pensadores abordaram o tema com discussões de suma 

importância para o seu tempo e para a posteridade, como que antevendo a 

premissa de que o mundo de tais direitos era bem maior que a soma das 

diversidades das verdades de cada teórico. 

Os filósofos chamavam a atenção para suas teorias críticas 

centralizadas no homem e no pensamento humano. 



O comportamento humano é balizado por normas de Moral e 

Ética. Aquele que burla o estabelecido é punido pelo Direito Divino66, regra 

platônica em As Leis. 

A felicidade humana, bem maior, caracteriza-se na polis, 

segundo Aristóteles (384-332 a.C.) A polis é, então, o lugar onde todos 

devem viver bem. É a polis o Estado responsável pela virtude, pelo bem-

estar da sociedade. É também responsável pela manutenção desse bem 

viver em sociedade, já que cada um traz em si tais direitos para a 

consecução desse fim. 

 
1. Aspectos Conceituais 

Nas várias concepções sobre Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais, percebe-se a debilidade das linhas conceituais, onde ora se 

mesclam os conceitos, ora aparecem em situações opostas.  

Os direitos humanos são aqueles inerentes à pessoa humana. 

São direitos naturais também considerados pretensões de direitos.  

 

Os Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou 

deveriam pertencer, a todos os homens ou dos quais nenhum homem pode 

ser despojado. Ainda, “Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento 

é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para 

o desenvolvimento da civilização, etc., etc”.67  

Péres Luño preceitua ser “... um conjunto de faculdades e 

instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da 

dignidade, liberdade e igualdade humanas,  as quais devem ser 

                                                 
66 Assim se denomina o conjunto de preceitos que foram revelados aos homens pelo Ente 
Supremo  
  e que se encontram inscritos nas Sagradas Escrituras. 
 
67 Bobbio, A Era dos Direitos, p. 17. 



reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a  nível nacional 

e internacional”.68  

     Autores há que mesclam o uso da expressão direitos humanos 

por outras como direitos subjetivos, direitos públicos subjetivos, direitos individuais 

e liberdades públicas. 

Para De Plácido e Silva, 
O Direito, em sentido subjetivo, quer significar o poder de ação 
assegurado legalmente a toda pessoa para defesa e proteção de toda e 
qualquer espécie de bens materiais ou imateriais, do qual decorre a 
faculdade de exigir a prestação ou abstenção de atos, ou o cumprimento 
da obrigação, a que outrem esteja sujeito”.69  

 

Por seu turno, Paul Roubier defende a idéia de que os direitos 

públicos subjetivos representam a proteção jurídica às prerrogativas ou 

vantagens deferidas ou acrescidas ao patrimônio dos particulares, por lei ou 

contrato, considerado o princípio da autonomia da vontade, que podem ser 

objeto de expressa renúncia. Como exemplo os direitos reais estabelecidos 

diretamente pela lei (usufruto e hipoteca legal, etc), as marcas registradas 

de fábrica ou comércio, entre outros. Os direitos subjetivos, em suma, 

constituem bens incorpóreos, criados pela organização jurídica em 

consonância com determinadas regras de direito privado, os quais podem 

ser cedidos ou transmitidos à vontade do titular, além de viabilizar outras 

situações em seu proveito.70  

Segundo Jorge Miranda, os direitos públicos subjetivos, por seu 

turno, constituem 

                                                 
68 Santos, Colisão de Direitos (A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a  Imagem versus a 
Liberdade  
  de Expressão e Informação), p. 59, cita  Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 

de Antônio-Enrique Perez Luño. "Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 
momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la liberdad y la igualdad humanas, 
las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 
e internacional." 

4 Silva, Vocabulário Jurídico, p. 277 
 
70 Roubier, Droits Subjectifs et Situations Juridiques, p. 22-26. 
 



uma tentativa de explanação sistemática dos direitos das pessoas 
perante as entidades públicas (e das próprias entidades públicas) ... 
como uma reacção contra o Direito natural", pela doutrina alemã, em 
meados do Século XIX, traduzindo a visão positivista das normas de 
direito público que condicionam e amarram tais direitos, 
desaconselhada, entretanto, sua utilização como sinônimo de direitos 
fundamentais, eis que cuidam, propriamente, das situações ativas das 
pessoas diante do Estado, bem assim dos direitos dos administrados, 
contribuintes, litigantes, enfim, das relações de direito público interno.71  

  

Direitos Individuais são aqueles correspondentes aos direitos 

civis dos anglo-saxões. Expressão muitas vezes empregada em tempos 

idos como direitos humanos, refere-se quase sempre à não ingerência 

estatal ou às prestações negativas do Estado.72  

Liberdades públicas é uma expressão surgida ao final do 

século XVIII na França, rotulando uma zona de domínio proibida ao Estado, 

a qual possibilitava um campo de atuação privada. Modernamente admite-

se, sob alguns aspectos, a ingerência estatal, se benéfica aos indivíduos. 

Não se aplica à expressão a sinonímia de direitos humanos já que ausentes 

a ela os direitos humanos sociais.73  

Os direitos humanos representam a proteção do homem diante 

do Estado. Fruto do iluminismo francês e do liberalismo, é elemento 

fundamental do Estado de Direito e marca das instituições político-jurídicas 

modernas e pós-modernas.  

Segundo Pérez Luño, Droits fondamentaux é uma criação do 

movimento político-cultural de que se originou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. Segundo o que se depreende, é uma 

tendência afirmar-se que direitos fundamentais são direitos humanos 

positivados nas constituições, aqueles inseridos no direito positivo interno; a 

                                                 
71 Miranda, Manual de Direito Constitucional, p. 53-55. 
7 Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 35.  
8 Duverger, Droit Public, p. 37. 
 
 
 



expressão direitos humanos, por sua vez, é aquela que se aplica às 

declarações e convenções internacionais.74  

De certa forma, os direitos humanos cumprem função de 

direitos de defesa dos cidadãos já que são normas de competência do 

Estado, que lhe proíbem ingerência na esfera jurídico-individual, e também 

exercem de modo positivo os direitos fundamentais e, ainda, podem exigir 

omissões dos poderes públicos, evitando agressões lesivas por parte 

destes. 

Para Carl Schmitt, são “direitos do homem livre e isolado, direitos 

que possui em face do Estado.”75  

Digna de interesse é a lição de Carl Schmitt sobre a Magna 

Carta de 1215: 
La Magna Carta inglesa de 15 de Julio de 1215 suele designar-se como 
modelo y origen de las modernas Constituciones liberals. El desarrollo 
del Derecho político de Inglaterra tomó un curso peculiar, porque los 
senõres feudales y estamentos de la Edad Media (alta nobleza, 
caballeros y burguesia inglesa) y su representación (la Cámara de los 
lores y la Cámara de los Comunes) pasaron en un proceso lento e 
insensible a las condiciones propias del Estado moderno…76  

 

Segundo Carl Schmitt, a verdadeira Constituição liberal, aquela 

em que foram os direitos fundamentais realmente positivados, concretiza-se 

com a declaração dos Estados americanos. 

Para ele, os direitos fundamentais derivam das declarações 

formuladas pelos Estados americanos, no século XVIII, iniciadas pela 

declaração do Estado de Virgínia, de 12 de junho de 1776: 
La historia de los derechos fundamentales comienza propiamente con 
las declaraciones formuladas por los Estados americanos en el siglo 
XVIII, al fundar su independencia respecto de Inglaterra. Aquí, en 
verdad, se indica el comienzo – según una frase de Ranke – de la Era 
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10 Carl Schmitt, Teoria de la Constitución, apud Paulo Bonavides, Curso de Direito 
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democrática – más exacto: liberal – y del moderno Estado de Derecho 
liberal-burgués, si bien aquellas declaraciones americanas estaban, 
como ‘Bill of Rights’, en la línea de la tradición inglesa. La primera 
declaración (modelo, según G. Jellinek, ‘La declaración de derechos del 
hombre y del ciudadano’, ed. Alemana, pág. 18) fue emitida por el 
Estado de Virginia e 12 de junio de 1776...77  

 

 Canotilho identifica duas fases para a conceituação desses 

direitos. Uma referente ao período anterior ao Virginia Bill of Rights , que a 

seu ver, caracteriza-se por uma relativa cegueira em relação à idéia de 

direitos do homem. A outra fase é posterior ao citado documento, marcada 

pela constitucionalização ou positivação dos direitos do homem nos 

documentos constitucionais.78 

O autor lusitano chama de “direitos formalmente 

constitucionais” os direitos humanos consagrados e reconhecidos pela  

Constituição. São aqueles enunciados e protegidos por normas com valor 

constitucional formal. 

Denomina “direitos naturais formais” os demais direitos 

fundamentais constantes das leis e das regras aplicáveis de direito 

internacional. São “materialmente formais” porque as normas que os 

reconhecem e os protegem não têm a forma constitucional, sem fazer 

referência à existência de direitos inerentes ao ser humano, direitos 

naturais, mas aos direitos positivos no âmbito nacional e internacional.79  

Leciona José Afonso da Silva que 
direitos humanos” é a terminologia preferida nos documentos 
internacionais. Para ele, porém, o termo apropriado seria “direitos 
fundamentais do homem”, pois “além de referir-se a princípios que 
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia de cada 
ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito 
positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 
garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas.80 
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15 Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 162-163.  



Alexandre de Moraes prefere “direitos humanos fundamentais”, 

conceituando esses direitos como: 
o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 
tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua 
proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de 
condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade 
humana.81  

 

Para Bobbio, “por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos” que nascem gradualmente de acordo com as exigências de 

determinadas situações.82  

Ele distingue os direitos do homem unicamente naturais (os 

direitos humanos) e os direitos do homem positivados (os direitos 

fundamentais), argumentando que “quando os direitos do homem eram 

considerados unicamente como direitos naturais, a única defesa possível contra a 

sua violação pelo Estado era um direito igualmente natural, o chamado direito de 

resistência.” 83  

Concretiza-se a resistência quando o súdito rebela-se contra a 

supremacia do soberano que não respeita os direitos indispensáveis à 

sobrevivência, resistindo e pressionando a ordem constituída pelo Príncipe. 

Assim, aparece a “conversão universal em direito positivo dos 

direitos do homem”, realçando a diferença entre os direitos do homem 

inerentes a todo ser humano e direitos do homem efetivamente 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico-positivo de um determinado 

Estado.84   

Norberto Bobbio, porém, declara que não existem quaisquer 

Direitos Naturais ou Fundamentais, aos quais o homem faça jus por ser 

simplesmente um ser humano. Segundo Bobbio, os Direitos Humanos são 
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conquistas resultantes de longas e por vezes sangrentas lutas dos homens 

contra as várias formas de opressão.  

Para ele, cada direito humano conquistado corresponde à 

perda do antigo detentor ou mantenedor desse direito, que o tinha graças 

ao seu poder de opressão. 

A transformação de súditos em cidadãos, que lutaram pela 

conquista e proteção dos direitos da cidadania, corresponde ao 

esmaecimento do Absolutismo. A liberdade religiosa origina-se da perda do 

poder da Igreja. Logo, pode-se afirmar que, de acordo com Bobbio, os 

Direitos Humanos são conquistas da civilização. 

O que se percebe, na tentativa de conceituação, é que há uma 

dicotomia entre o jusnaturalismo, que é a Escola de Direito Natural, e o 

positivismo, também chamado de Escola Positivista. 

Segundo os jusnaturalistas, os direitos humanos são 

primordialmente garantias necessárias ao indivíduo para o seu 

desenvolvimento na vida social e coletiva, como um ser dotado de 

racionalidade e de sentido. Advém daí a afirmativa de que nenhum homem 

pode existir sem liberdade, sem as condições mínimas para a vida.  

Os direitos do homem são inerentes a sua natureza humana e 

antecedem a cada atuação do Estado porque lhe são superiores; de uma 

simples necessidade humana é possível a exigência de um ou vários 

direitos humanos. Por não exigirem norma própria para sua vigência e, 

também, não poderem ser apropriadamente derrogados pelo poder, são tais 

direitos elementos caracterizadores da dignidade humana. 

Adeptos da existência de um conjunto de princípios jurídicos de 

validade inquestionável universalmente, mesmo que não reconhecidos 

pelas leis positivas, os jusnaturalistas tinham tais princípios como fixos, 

imutáveis, que não se prendiam a valores de quaisquer outras leis, acima 

mesmo do Poder do Estado. 



O jusnaturalismo cria unicamente na norma jurídica justa, o que 

garante a ela legitimidade. Para eles, uma lei que viole os direitos humanos 

não pode ser aplicada porque não contém em seu bojo o verdadeiro direito, 

o direito justo. 

Adeptos do direito natural, aquele advindo da natureza e não 

propriamente do homem, os jusnaturalistas esparramam-se por toda a 

Europa e, depois do século XVII, pela América. Serão eles os grandes 

implementadores das declarações de direito, documentos proclamadores 

dos direitos fundamentais, que representavam um novo posicionamento 

jurídico-filosófico. Em seu ponto de vista, cabia ao Estado apenas declarar 

esses direitos advindos da natureza humana, zelar por seu cumprimento e 

conservá-los, já que lhe era vedado imiscuir-se na seara dos direitos 

humanos.85  

Sobre a doutrina do direito natural como fonte dos direitos 

humanos, Salvador Maria Lozada assevera que 
todo ser humano tem o direito natural ao devido respeito a sua pessoa, à 
boa reputação, à liberdade para buscar a verdade e, dentro dos limites 
da ordem moral e do bem comum, para manifestar e defender suas 
idéias, para cultivar qualquer arte e, finalmente, para ter uma objetiva 
informação dos sucessos públicos.86 

 

Da própria natureza humana nascem outros, como o de 

participar dos bens da cultura, representado pelo direito à instrução 

fundamental. E, ainda, outros como os direitos de professar religião, de 

escolher estado e formar família, arrematando que os direitos naturais são 

indestrutíveis e inseparáveis de seu detentor, correspondendo a cada direito 

um dever, como exemplo, para o direito à existência existe a obrigação de 
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conservar a vida, posto que é a força moral da lei natural quem alimenta os 

direitos fundamentais.87  

Evanna Soares afirma que: 
No Brasil, defende a origem jusnaturalista dos direitos humanos, entre 
outros, Inezil Penna Marinho, que formulou, inspirado na doutrina de 
Belime a Consentini, os pressupostos naturais do que denomina uma 
Sociedade Justa: pressupostos naturais do homem, como ser individual, 
os direitos à vida, à liberdade, à alimentação e à habitação; como ser 
social, os direitos à educação, ao trabalho a lazer, à eleição e à 
segurança. Por sua vez, os pressupostos naturais do meio ambiente 
consubstanciam-se na ecologia terráquea (equilíbrio interno) a na 
ecologia universal (equilíbrio cósmico).88  

 

Concebida pelos iluministas e consagrada nas Declarações de 

Direito da América e da França, a doutrina dos direitos humanos é fruto da 

filosofia jusnaturalista. Pugnava pelo direito à vida, à liberdade, à 

segurança, à propriedade, à resistência à opressão. Esses direitos se 

estendiam a todos os indivíduos, o que caracterizava um certo princípio de 

igualdade em sua titularidade.  

Uma vez preservados esses direitos, eles estariam enredados 

ao sistema estatal e também ao social, perenizando-se, muito embora para 

os naturalistas não haja a necessidade de reconhecimento deles pelo 

Estado, uma vez que  são inerentes à natureza humana.        

Esses direitos chegam ao homem independente de criação ou 

de legislação, derivando apenas da natureza humana, um direito superior 

dado aos homens pelos deuses, como se infere de Antígona: “Estas leis 

não são de hoje, nem de ontem, vivem eternamente e ninguém sabe a que 

passado pertencem. "Antígona, contrapondo-se às leis do Rei Creonte, 

afirma submeter-se e reconhecer como legítima a justiça dos deuses.89  
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O direito natural é um ditame de justa razão destinado a 

mostrar que um ato é moralmente necessário segundo seja ou não 

conforme à própria natureza racional do homem; e a mostrar que tal ato é, 

em conseqüência disto, vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da 

natureza (...). Os atos relativamente aos quais existe um tal ditame da justa 

razão são obrigatórios ou ilícitos por si mesmos”.90  

Para alguns autores, dentre eles Canotilho, as expressões 

“direitos do homem” e “direitos fundamentais” são freqüentemente utilizadas 

como sinônimas. Poderiam ser distintas considerando-se sua origem e seu 

significado. Direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e 

em todos os tempos, segundo uma dimensão jusnaturalista-universalista; 

direitos fundamentais são os direitos do homem garantidos em seu contexto 

jurídico e institucional. Os direitos do homem são invioláveis, atemporais e 

universais, pois são advindos da natureza humana; os direitos fundamentais 

são aqueles objetivamente vigentes num ordenamento jurídico concreto. 

Os positivistas, por sua vez, sustentam que os direitos 

humanos são um produto da atividade normativa do Estado. Para eles, 

antes da existência da norma promulgada, ou positivada, tais direitos não 

podem ser exigíveis. Assim, as condições para o exercício dos direitos 

humanos dependem daquilo que está contemplado no ordenamento 

jurídico. 

O ponto de vista, então, é outro. Para os positivistas, os direitos 

humanos são uma obrigação do Estado para com os seus cidadãos. E o 

direito consubstancia-se num conjunto de normas formais, elaboradas 

previamente, de cumprimento obrigatório, impostas pelo Estado. 

 No mundo positivista, Direito e Direito Positivo são a mesma 

coisa, já que não se admite outro que não o positivado. As normas 

emergem da sociedade; é o Estado, porém, que as impõe, sejam elas justas 

                                                 
 



ou injustas. Admitem que a norma injusta não é jurídica. Postulam, 

entretanto, que as normas injustas podem ser juridicamente corretas, se 

obedecidas as etapas de produção e ingresso no ordenamento jurídico.  

Ocorre que a norma jurídica de direito fundamental tem uma 

abrangência superior à intenção do legislador. 
Alerta Guerra Filho que: 

[...], vale lembrar não ser a norma jurídica a única forma de expressão 
dos direitos fundamentais, o que significa dizer que esses são uma 
realidade mais abrangente que a norma. Já de há muito que a teoria do 
direito deixou de centrar-se na figura da norma jurídica, abandonando 
essa perspectiva por assim dizer “micro”, em nome daquela outra, 
“macro”, na qual se estuda  o direito a partir do ordenamento em que ele 
se dá a conhecer positivamente, e que transcende a mera soma das 
normas, a que se sugere referir como sendo a “ordem jurídica objetiva”. 
91  

 

É certo que a norma que versa sobre direito fundamental 

possui a sua objetividade, sendo confirmada pela comunidade universal, 

mas possui um conteúdo indeterminado e aberto, segundo preceitua Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior, recorrendo a José Alfredo de Oliveira Baracho.92  

A sociedade moderna vive diversidades de interesses e idéias 

já quase que caracterizada pelo dinamismo de um modelo social aberto. 

Ante esses conflitos de interesses e pensamentos antagônicos, a sociedade 

precisa aperfeiçoar-se continuamente, e com ela, a norma que disciplina os 

direitos mais fundamentais do homem. 
Segundo Amaral, 

as normas fundamentais de um Estado Democrático, elaboradas por um 
período indefinido e indeterminado, com o passar do tempo e com as 
interpretações do texto e mudanças desta sociedade aberta, precisam 
de observações para reparar defasagens nas Constituições ante a 
realidade social, motivo pelo qual as cláusulas abertas do texto 
constitucional são mais do que necessárias em virtude deste novo 
mundo aberto e cheio de evoluções, em especial de valores .93  
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Na ótica positivista, os direitos humanos nascem com as 

primeiras normas internas, isto é, com as primeiras normas consagradas em 

leis nacionais, ou em constituições, em nível hierárquico superior às leis 

ordinárias. Pode-se, ainda, dizer que nascem das primeiras legislações 

internacionais, ao longo da afirmação das organizações internacionais. 

A controvérsia entre posições jusnaturalistas e positivistas está 

na concepção sobre a essência de tais direitos. Os positivistas vêm os 

direitos humanos como normas, prescrições legais. Os jusnaturalistas 

vêem-nos como valores.  

De modo conciliatório, pode-se dizer que os direitos humanos 

podem ser observados como norma ou como valor. 

Sob a ótica filosófica, pode-se dizer que o valor seria o fim a ser 

alcançado pela norma. Assim, pode-se sustentar que o valor como norma 

positiva vigente tem história recente. Entretanto, o sistema de valores em 

que se baseia tem suas raízes na Antigüidade. 

Reparos críticos, porém, sempre cabem. Ao Positivismo, no 

sentido de que seja uma corrente que propõe um Direito reduzido à 

legalidade, dogmático, sendo, muitas vezes, instrumento de dominação 

social. É um aparelho de contenção normativa que reflete a ideologia da 

classe dominante. As leis representam interesses particulares desta classe, 

e não os da sociedade como um todo, prestando-se para a manutenção de 

um domínio ilegítimo e disfarçado. 

Segundo o pensamento de Ben-Hur Rava, os positivistas, 

críticos do jusnaturalismo, alegam que se chamam de jurídicas, normas que 

jamais poderiam ser chamadas assim, pois não foram positivadas para 

serem jurídicas. Alegam também que o Direito natural fica muito 

dependente da consciência do aplicador da norma. Como seres humanos 

normais, a neutralidade dos juízes pode ser maculada por opiniões alheias, 

ou eles podem mesmo não ter um posicionamento a respeito de 



determinados casos. Certo é que muito dificilmente suas convicções 

ideológicas não interfiram nas decisões que tomem a favor ou contra 

determinado problema jurídico. Poder-se-ia alegar, então, a falta de critérios 

objetivos nas decisões, comprometendo a segurança e a certeza jurídicas.94  

No século XIX existiram idéias da chamada Escola do Direito 

Livre (identificada com o movimento sociológic0o do Direito); hoje, ainda, se 

vêem resquícios do chamado Direito Alternativo, que na década de 90 teve 

uma forte penetração em algumas camadas da magistratura nacional, 

principalmente no sul do Brasil. 

 Em suma, é de Glück  a distinção que aqui se utiliza para 

diferençar Direito natural e Direito positivo : 
O direito se distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa 
consciência, em natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto 
de todas as leis, que por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela 
natureza, quanto por aquelas coisas que a natureza requer como 
condições e meios de consecução dos próprios objetivos... Chama-se 
direito positivo, ao contrário, o conjunto daquelas leis que se fundam 
apenas na vontade declarada de um legislador e que, por aquela 
declaração, vêm a ser conhecidas.95  

Bom seria finalizar esse pensamento com a conceituação de 

Adolfo Gelsi Bidart: 
Os direitos humanos constituem uma noção de Direito Constitucional e 
de Direito Internacional, onde a missão é defender de uma maneira 
institucionalizada os direitos da pessoa humana contra o excesso de 
poder cometido por órgãos do Estado, e de promover paralelamente o 
estabelecimento de condições humanas de vida, bem como o 
desenvolvimento multidimensional da personalidade humana.96 

 

Os direitos humanos, fruto do liberalismo e das idéias 

iluministas, acham-se intimamente ligados ao moderno Estado de Direito, 

como proteção do homem diante do Estado, e, a partir do Século XVIII, 

apresentam-se como elemento de inspiração e medida de todas as 

instituições político-jurídicas. O movimento constitucionalista deflagrado 

com a Declaração de Virgínia (1776) e a Declaração dos Direitos do 
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Homem e do Cidadão aprovada pela Assembléia Nacional da França em 

1789 deram início ao processo de constitucionalização dos direitos 

humanos, a ponto de a Constituição da França de 1791 - traduzindo o novo 

conceito de Estado encarnado pela Revolução Francesa que "fez triunfar, 

como conquista da humanidade, a soberania popular e o reconhecimento 

dos direitos do homem" - reconhecer que somente a sociedade que  

assegurar os direitos do homem e determinar a separação de poderes é 

que possuirá Constituição (artigo 16).97  

 

Regina Schöpke assevera que: 

 
Mais do que uma corrente filosófica, o Iluminismo foi um 
movimento que uniu filósofos, escritores e espíritos livres de várias 
partes do mundo, embora tenha atingido sua forma mais plena na 
França de Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu.98   

Ato contínuo, essas idéias influenciaram as Constituições, 

constando, principalmente, nas dos Estados democráticos ocidentais, vindo 

a consagrar os direitos humanos, de acordo com as necessidades e os 

momentos históricos e políticos de cada povo. Além dessa positivação, 

esses direitos passaram a ser reconhecidos por declarações e convenções 

internacionais, desde o advento da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, proclamada pela Assembléia Geral da ONU em 1948.  

Um governo despótico ou antidemocrático jamais se rotulará 

como tal em sua respectiva Constituição, o mesmo ocorrendo com aqueles 

Estados que não consagram o respeito aos direitos humanos como valor 

fundamental. Ressalte-se que estes são poucos. É o que se depreende do 

comentário de Emerson Garcia, acenando com o art. 1º da Constituição 
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cubana: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y 

soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república 

unitaria y democrática ...".99  

Dando continuidade, assevera Garcia que “Na senda do direito 

natural, a dignidade humana seria informada por valores inerentes ao 

homem em um estado de natureza, originários e inalienáveis, sendo 

oponíveis ao próprio poder soberano.”100  

Segundo o autor, vários textos constitucionais apresentam 

referência a direitos inalienáveis ou intangíveis do homem. Cita como 

exemplos: o art. 1o, 1, da Grundgesetz alemã; o art. 4o da Constituição do 

Principado de Andorra; o art. 10, 1, da Constituição da Espanha; o art. 2o da 

Constituição da Itália; a primeira frase do preâmbulo da Constituição da 

França de 1946, integrado à Carta de 1958; o art. 11 da Constituição do 

Japão; e o art. 17, 2, da Constituição da Rússia. O Bill of Rights (Declaração 

dos Direitos da Virgínia), de 12 de Junho de 1776, cujo modelo se espraiou 

por outros Estados da Federação americana, dispunha, em seu art. 1o, que 

"todos os Homens são por natureza igualmente livres e independentes e 

possuem determinados direitos inatos...". 

No que se refere ao Poder Soberano, Garcia informa, em nota 

bibliográfica, que:  
Essa doutrina foi desenvolvida por Locke pouco após a Glorious 
Revolution de 1688, procurando legitimar, a posteriori, o pensamento 
revolucionário. Segundo ele, o poder do soberano encontra o seu 
fundamento em um contrato social, que limitaria o alcance do poder aos 
direitos que lhe foram transferidos pelos súditos. No estado de natureza 
(stare of nature), o indivíduo possui determinados direitos considerados 
naturais (property), cujos elementos integrativos, por serem originários e 
inalienáveis, não poderiam ser transferidos ao soberano, o que 
acarretava a impossibilidade de serem subtraídos ao indivíduo. Em 
verdade, o indivíduo transferiria alguns direitos com o fim de melhor 
preservar os demais.101  
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2. Dignidade Humana 

 

O conceito de dignidade humana sempre esteve ligado ao 

status do indivíduo na sociedade. Quanto maior o grau de reconhecimento 

da pessoa, maior seria sua dignidade, o que servia como elemento 

diferenciador das pessoas em seu grupo social. 

A Roma de Cícero se apoiava no significado moral da 

dignidade: na honestidade, na solidariedade, no altruísmo, escoimando do 

conceito o reconhecimento social e a posição política. 

 

A visão estóica era a de que todo ser humano é digno, 

qualidade distintiva dentre os seres. 

Para Santo Tomás de Aquino, o homem foi feito à imagem e 

semelhança de Deus e existe em função de sua própria vontade, já que é 

livre. 

Segundo Kant, o fundamento da dignidade da natureza 

humana está na autonomia da vontade, atributo característico do ser 

racional. 

Na visão jusnaturalista, o homem é titular de direitos e deve ser 

respeitado pelos semelhantes e pelo Estado. 

A dignidade humana é um valor fundamental indissociável do 

ser humano, princípio transcendente à ordem constitucional, do que deriva a 

sua imutabilidade.  Sua transcendência pode ser avaliada a partir de suas 

inserções em grande número de declarações, tratados pactos e convenções 

internacionais, em sua maioria multilaterais e celebrados com a intervenção 
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de organizações internacionais, o que bem demonstra o esforço na 

sedimentação de determinados direitos inerentes ao homem.102  
Afirma Pérez Luño que “ a dignidade da pessoa humana constitui 

não apenas a garantia negativa de que a pessoa não será objeto de ofensas ou 

humilhações, mas implica também, num sentido positivo, o pleno desenvolvimento 

da personalidade de cada indivíduo”.103  

 

Circunstâncias históricas efetivas possibilitaram os Direitos 

Humanos a se consubstanciar, impulsionados pelo clamor de aspirações 

legítimas, inspiradas nos princípios que os povos reconhecem como valores 

inalienáveis. 

Tais direitos são pugnados em quase em todo o mundo por 

grupos sociais de posição progressista, que pretendem transformar as 

condições históricas de que se originam, modificando a consciência 

coletiva, quer seja em profundidade, quer seja em extensão. 

Isso, por vezes, causa a impressão de que os direitos humanos 

não podem ser alcançados de forma total. Daí a exigência de uma nova 

ótica, uma renovada cosmovisão, para compreender os conflitos inerentes a 

tais transformações sociais na busca da plena realização dos Direito 

Humanos. 
Segundo Evanna Soares, 

As necessidades de cada sociedade ao longo do tempo têm demandado 
o reconhecimento de novas categorias de direitos humanos. A exigência 
da primeira geração desses direitos quanto às prestações negativas ou 
um não-agir estatal (direitos de liberdade) foi seguida pela necessidade 
de uma ação positiva do Estado (direitos sociais - a segunda geração), 
verificando-se que, como ressalta Bobbio, munidos de tais direitos os 
particulares ora visam a obstar os malefícios causados pelos poderes 
constituídos, ora a obter deles benefícios - situação que se constata 
também no que tange aos direitos de terceira geração (direitos de 
solidariedade) e a uma anunciada quarta geração de direitos (patrimônio 
genético).104  
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39  Soares, A Constitucionalização dos direitos humanos.  



Os direitos humanos nascem com o homem e por toda a sua 

história este busca ideais e aspirações que atendam a multiplicidade de 

condições de sua existência, sua necessidade de desenvolvimento cultural 

e as exigências do momento político em que estão inseridos. 

Nos fragmentos temporais de sua existência destacam-se 

personagens que ousaram desafiar a imposição estatal na busca de 

angariar adeptos de sua cosmovisão por meio de convencimento, diante da 

necessidade de mudanças para uma vida digna e respeitosa. 

Moisés, Cristo, Cícero, São Tomás, Montesquieu, Gandhi, 

Martin Luther King, John Lennon, Nelson Mandela, bem como aquele chinês 

anônimo que se atreveu a enfrentar uma coluna de tanques de guerra, 

numa manifestação na China.105 Esses e tantos outros são exemplos que, 

cada um no seu tempo, de uma maneira ou de outra, mostraram seu 

inconformismo ante a opressão do Poder Estatal, ante a prepotência e em 

favor da dignidade humana.  

Segundo Sorondo,  

A dignidade é dada pelo modo de atuar frente aos semelhantes, por 
antepor a generosidade ao egoísmo, o respeito à vida em vez da 
violência, a honradez nos procedimentos e a proteção que o forte deve 
dar aos que são fracos em vez do abuso e da opressão. 106  

 
 
3. As Gerações ou Dimensões dos Direitos do Homem 

 
Na Antiguidade, os agrupamentos humanos viviam em 

pequenos grupos nômades, em comunidades matriarcais, já que prevalecia 

a filiação feminina, sem noção de família ou parentesco, segundo Ferraz.107 

                                                 
 

40 No dia 5 de junho de 1989, um dia após o massacre da Praça Celestial em Pequim, neste 
mesmo local, um chinês anônimo atreveu-se  a enfrentar uma coluna de 23 tanques de guerra, e 
estancou a, ao contrário do famoso episódio do cidadão checo, outro anônimo, que na invasão 
soviética de 1968 abriu o peito nu diante de um tanque, em Bratislava, e foi fulminado. 

106 Sorondo, Os Direitos Humanos através da História. 
107 Ferraz, Da Lei de talião à Constituição. 



A sedentarização do homem ocorre com os rudimentos da 

agricultura, que lhe permitiram a produção de grande parte de seu próprio 

alimento. Surge, então, a propriedade privada. Os agrupamentos passam a 

ser formados pela consangüinidade e na autoridade, que cabia ao varão 

mais antigo. Com a descendência se definindo pelo masculino, surgem as 

sociedades patriarcais. 

O Direito nada mais era que regras de usos e costumes, 

profundamente influenciadas pela religião. A punição competia aos 

particulares, a vingança privada, como sistema de retribuição do mal. 

Diz-se que os súmerios desenvolveram a escrita cuneiforme, 

na Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C. Com o advento da escrita, 

aparecem as cidades, as compilações dos costumes e os primeiros códigos, 

e, segundo Ferraz: 
Nessas sociedades, tanto as leis quanto os códigos foram expressões 
da vontade divina, revelada mediante a imposição de legisladores-
administradores, que dispunham de privilégios dinásticos e de uma 
legitimidade garantida pela casta sacerdotal. Esse caráter sagrado 
busca não só preencher as lacunas existentes no universo do 
conhecimento científico, como também dar legitimidade e autoridade às 
leis. Tal realidade pode ser constatada em vários códigos como: o 
Código de Hamurabi (Rei Hamurabi, na Mesopotâmia, em 2.000 a.C., 
revelado pelo deus Samas); Deuteronômio (Moisés, povo Hebreu, em 
1.200 a.C., revelado pelo deus Jeová); Código de Manu (Brâmanis, 
Índia, 1.000 a.C., revelado por Manu).108   

 

Já por volta do século XVII a.C. , o Código do Rei Hamurabi, 

em seus 282 artigos, erguia-se como um conjunto de regras defensoras de 

viúvas, órfãos, dos mais fracos e humildes. Vigorou por aproximadamente 

15 séculos e pode-se dizer que foi precursor do salário-mínimo, já que 

                                                 
108 O Código de Hamurabi, considerado o mais antigo de todos, foi descoberto nos arredores da 

cidade islamita de Susa, na Pérsia, em 1901, por uma missão arqueológica francesa chefiada 
por Jacques de Morgan. Encontra-se hoje no Museu do Louvre. Gravado em pedra negra 
(doirita), e a escrita utilizada foi a cuneiforme. É composto por 282 artigos, dispostos em cerca de 
3.600 linhas de texto, tem 2,25m de altura e 1,90m de base. As leis foram recebidas pelo rei do 
deus Samas (ou Shamash), representado pelo deus Sol, denominado também de deus da 
Justiça. Estão ilegíveis alguns artigos, na parte que trata do Direito Comercial. Conf. Diná da 
Rocha Loures Ferraz, Da Lei de talião à Constituição.  

 



estabelecia remuneração básica para algumas categorias profissionais, em 

relação ao valor/dia.109  

Seu prólogo  anunciava "Quando o alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, 

Senhor da Terra  dos Céus, determinador dos destinos do mundo, entregou o 

governo de toda humanidade a Marduk... quando foi pronunciado o alto nome da 

Babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro 

reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra - por esse tempo de Anu e 

Bel me chamaram, a mim, Hamurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, 

para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a 

opressão do fraco pelo forte... para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do 

povo”. 

Já houve época em que os direitos humanos eram 

considerados como direitos naturais e a única possibilidade de defesa 

contra a violação de tais direitos pelo Estado residia num direito também 

natural denominado direito de resistência. Com o passar dos tempos e com 

o reconhecimento de alguns desses direitos naturais, o direito natural de 

resistência concretiza-se no direito positivo de promover ação judicial contra 

o Estado. 

A visão dos direitos humanos hoje é a de que não são da 

natureza, mas fruto da conquista da civilização humana. Sendo direitos 

históricos, são suscetíveis de mudanças, de ampliações.  

Plínio Neves Angieuski informa que: 
Para o professor Antonio Augusto Cançado Trindade, presidente 
honorário do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, a classificação dos 
direitos humanos em gerações foi formulada pela primeira vez por Karel 
Vasak, que a apresentou pela primeira vez em 1979, em conferência 
ministrada no Instituto Internacional de Direitos Humanos, em 
Estrasburgo, e não a Norberto Bobbio, como apresenta a doutrina.A 
classificação foi formulada, segundo comenta o ilustre professor, 
inspirada na bandeira francesa, correlacionando-se as gerações de 
direitos humanos aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 
expressos naquela bandeira. Assim sendo, quando criada, a teoria 
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apresentava a classificação em três gerações: os direitos de primeira 
geração relacionados à liberdade, os de segunda geração à igualdade e 
os de terceira geração à fraternidade. O professor Antonio Augusto 
Cançado Trindade entende, entretanto, que a classificação não tem 
nenhum fundamento jurídico, nem tão pouco fundamento na realidade, 
tratando-se de uma teoria fragmentária, incompatível com a 
complexidade do direito. O ilustre professor entende que a classificação 
toma os direitos humanos de maneira dividida, teoria inaceitável uma 
vez que, na sua concepção, os direitos são indivisíveis e inter-
relacionados.” 110 

 

Vanessa Flain dos Santos afirma que: 
Nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet, percebe-se a adoção da 
terminologia “dimensões de direitos fundamentais”, divergindo daquela 
adotada por Norberto Bobbio. Isso, “pois o reconhecimento progressivo 
de novos direitos fundamentais tem o caráter de um progresso 
cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte 
que o uso da expressão ‘gerações’ pode ensejar a falsa impressão da 
substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há 
quem prefira o termo ‘dimensões’ dos direitos fundamentais (...). Neste 
contexto, aludiu-se, (...) de forma notadamente irônica, ao que se chama 
de ‘fantasia das chamadas gerações de direitos’, que, além da 
imprecisão terminológica já consignada, conduz ao entendimento 
equivocado de que os direitos fundamentais se substituem ao longo do 
tempo, não se encontrando em permanecente processo de expansão, 
cumulação e fortalecimento. Ressalta-se, todavia, que a discordância 
reside essencialmente na esfera terminológica, havendo, em princípio, 
consenso no que diz com o conteúdo das respectivas dimensões e 
‘gerações’ de direitos, já até se cogitando de uma quarta dimensão. 111 

 

Isso significa que os direitos de uma geração se 

redimensionam com a aparição de novos direitos, servindo de referência 

para a compreensão e realização dos direitos da geração anterior. 
Exemplifica Guerra Filho que: 

O direito individual de propriedade, num contexto em que se reconhece 
a segunda dimensão dos direitos fundamentais, só pode ser exercido 
observando-se sua função social, e com o aparecimento da terceira 
dimensão, observando-se igualmente sua função ambiental.112  

 

                                                 
110 Angieuski, Evolução dos Direitos Humanos: Crítica à Classificação em Gerações de Direitos. 
46 Santos, Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. 
47 Guerra Filho, Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 13. 
48 A análise histórica encontra apoio na lingüística quando do estudo do léxico e da estabelecer a 

mesma raiz latina contida no vocábulo status. Pois assim é que a estrutura estamental do 
medievo mostra, através da instituição dos estados gerais, um direito estatutário em que cada 
categoria vai ter um direito situacional originário de sua história, por origem ou conquista. Sérgio 
Borba, Direitos Fundamentais, p. 229. 

 
 



Os direitos constantes das várias e grandes declarações de 

direitos são chamados de primeira geração. A incorporação desses direitos 

à ordem jurídica é lenta e dificultosa. Um lento e prolongado processo de 

tomada de consciência inspiradora das mudanças históricas antecede 

essas declarações e vagarosamente transforma a Europa dos séculos XII e 

XIII. A rígida sociedade estamental113 da Europa não consegue impedir o 

avanço e as conquistas da Burguesia, uma nova e incipiente classe social.  

A classe social emergente fazia frente à férrea autoridade dos 

nobres e monarcas, e, para isso, adquiria noções de direitos que lhe 

possibilitavam o desenvolvimento de espaço empresarial e capacidade para 

expressar suas idéias e participação no Poder. 

Fundado na liberdade e igualdade, o direito comunal europeu  

opunha-se às servidões feudais e o Absolutismo passou a ser contestado 

na reação dos barões ingleses ao estado de anarquia instalado pela 

inabilidade e incapacidade do rei, bom soldado, mas péssimo governante; 

os barões no século XIII impuseram a João Sem Terra o reconhecimento 

dos direitos fundamentais, insculpidos na Magna Carta Libertatum, de 1215. 

A Magna Carta é um dos documentos mais representativos na 

defesa dos direitos humanos. Por meio desse documento, outorgado por 

João Sem Terra, a Inglaterra deu o exemplo de Poder partilhado, de 

verdadeiras imunidades, e de um princípio de organização jurídica dos 

direitos. Nela se encontram já formuladas diversas garantias judiciárias a 

favor de “todo homem livre” e “... a liberdade de circulação”, o respeito à 

liberdade, à propriedade privada, à sucessão hereditária, ao matrimônio, às 

viúvas, aos menores, créditos, penas pecuniárias, solução das questões 

jurídicas. Um de seus maiores destaques é o que se refere a que ninguém 

será detido, preso, exilado, despojado de seus bens, costumes ou 

liberdades, ou punido de outro modo, senão em decorrência de julgamento 

                                                 
 



de seus pares, de conformidade com as leis do país.114 Para alguns é a 

base do constitucionalismo inglês, mas que se preocupa somente com o 

direito dos ingleses. 

O Habeas Corpus Act, de 1670, é também um documento 

precursor dos direitos humanos. Instituído no reinado de Carlos II, na 

Inglaterra, objetivava ser o “remédio judicial destinado a evitar ou fazer 

cessar violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder”. Era a proteção e a garantia de liberdade dos súditos 

contra as prisões arbitrárias, além de ser instituto de prevenção contra 

encarceramentos no ultramar. Além disso, concedia ao acusado o direito de 

ser ouvido por um juiz.115  

Outro documento que antecede as grandes declarações é o Bill 

of Rights, levado a efeito pelas Câmaras inglesas e sancionado pelo 

príncipe Guilherme de Orange ( depois, rei Guilherme III). Trata-se de um 

contrato entre o Parlamento, representante da unidade política, e o Príncipe 

Guilherme de Orange, contendo treze preceitos contrários ao abuso do 

poder real. 

Embora não possuíssem natureza de declaração de direitos 

humanos, as cartas de franquias e foros, modalidade de positivação de 

direitos por meio de pactos, reconheciam alguns direitos a quem 

participasse de determinados grupos ou estamentos. Dentre eles destacam-

se: o direito à vida e à integridade física, o direito de não ser preso sem 

motivo legal, o direito à propriedade, à escolha de local para domicílio e sua 

inviolabilidade. 

Dentre os documentos mencionados destacam-se os Pactos 

celebrados nas Cortes de Leão entre Alfonso IX e o reino (1188) e a 
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Monarquia Castelhano-Leonesa e o Privilégio Geral outorgado por Pedro III 

nas Cortes de Zaragoza (1283), todos tidos como fundações legais das 

liberdades da Coroa de Aragão. 

Ao assumir o trono de Leon e Galícia, o rei dom Alfonso IX 

encontrou um patrimônio considerável em função das muitas doações de 

seu antecessor. Facções nobiliárias inquietas e influentes, porém, 

ameaçavam a paz pública.  

Surgiram, então, forças que perturbavam a paz interna e 

exerciam um poder que colocava em risco a estrutura reinol. Acuado por 

tais circunstâncias, Alfonso IX promoveu uma cúria régia, uma espécie de 

convenção, em Leon, em 1188, a que estiveram presentes pela primeira vez 

os representantes das vilas e cidades, os burgueses, o que deu origem às 

cortes. Nelas, em 1188, promulgaram-se leis que asseguravam a todos os 

súditos, em termos pessoais e materiais, contra os abusos e arbitrariedades 

do poder.116  
A Carta Magna Leonesa, anterior à Carta Magna Inglesa, não 

tem tido o merecido destaque nos compêndios de estudos dos direitos 

humanos. Geralmente, quando citada, a sua importância é pouco 

mencionada. 

Nela estão as idéias e princípios básicos referentes aos direitos 

humanos que mais tarde a Carta Inglesa fará incluir em seu bojo.   

A Magna Carta, a instituição do Habeas Corpus Act, de 1670, 

e, ainda, o Bill of Rights, de 1689, exerceram grande influência na 

Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, e 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela 

Revolução Francesa em 1789, e, reformulada em 1793. 
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Esses documentos reconhecem “a igualdade de todos os 

cidadãos perante a lei e o direito à liberdade e à felicidade”, asseverando 

que os “homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos” e que “o 

objetivo da sociedade é a felicidade comum”. 

Diante dessas declarações, o passo seguinte, durante o século 

XIX, seria a abolição da escravatura por meio de leis, conferências 

internacionais, conclamando nações a aderirem à idéia libertária. 

Após a 1º Guerra Mundial, o Tratado de Saint-Germain, em 

1919, cria a Liga das Nações, cujo objetivo era preservar a paz e defender a 

dignidade dos povos. Pena ter sido de pouca efetividade. 

Como asseverado anteriormente, a Magna Carta não foi o 

primeiro documento garantidor de direitos humanos; foi, porém, um registro 

histórico por demais significativo, pois envolvia um reino forte, 

representativo das grandes nações do mundo à época. 

A partir desse documento, uma série de declarações 

culminaram movimentos reivindicadores de direitos fundamentais. A Petition 

of Right (1628), o Habeas Corpus Act (1670), a Bill of Rights (1689), o Act of 

Settlement (1701).117  

Elementos altamente significativos no que diz respeito à 

concretização dos direitos humanos foram as revoluções Inglesa (1688), 

Americana (1776) e Francesa (1789). 

A Declaração de Direitos ( Bill of Rights) de 1689 é 

conseqüência direta da Revolução Inglesa. 

É de 20 de junho de 1776 a Convenção da Colônia de Virgínia 

(depois Estado, já que escrita aproximadamente 15 dias antes da 

Independência), documento representativo da primeira declaração moderna 

de direitos. 
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A Declaração de Independência dos Estados Unidos, datada de 

04 de julho de 1776, abriga alguns direitos já mencionados na Declaração 

da Virgínia e contempla outros novos, ampliando dessa forma o rol de 

direitos humanos, tingidos pelo Iluminismo, nas ex-colônias americanas. 

Impulsionadas por sua independência, as ex-colônias, agora como Estados 

Independentes, passaram a emitir declarações de direitos, cabendo à 

Virgínia inserir em sua Carta a primeira Declaração de Direitos do Homem.  

A Revolução Francesa de 14 de julho de 1789 agasalhou três 

princípios sobre os quais se erigiu: liberdade, igualdade e fraternidade. Em 

26 de agosto de 1789, a Assembléia Nacional francesa elaborou a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, influenciada pelas 

declarações norte-americanas. Nela proclama que “todos os homens 

nascem livres e iguais em direitos” e que “o fim de toda associação política 

é o da conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, 

identificados com a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão”.   
Inspirados no Iluminismo e no Jusnaturalismo (Hobbes, Locke, 

Rousseau e Kant), dominam o século XIX e caracterizam-se por serem 

direitos civis e políticos. São os primeiros a constarem do instrumento 

normativo, isto é, pertencem à fase inaugural do constitucionalismo do 

Ocidente. Eles têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado, que 

dele exigem um não-agir; são direitos de resistência ou de oposição diante 

do Estado. 

Englobam os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei, à liberdade de expressão coletiva. Incluem-se neles, 

ainda, os direitos de participação política e garantias processuais. Trata-se 

de direitos que separam soberano e sociedade civil, compondo um conjunto 

de direitos individuais universalizados com vistas à emancipação política em 



relação ao soberano, objetivando, a certa distância, o acesso ao poder do 

Estado. 

É fácil perceber que esses direitos se traduzem em atributos da 

pessoa, sendo a subjetividade seu traço mais característico. Impõem um 

dever de abstenção ao Estado, para respeitar a liberdade de expressão, 

para não submeter à previa censura os pensamentos tornados públicos, e, 

com essa abstenção, garantir ao indivíduo que lhe seja permitido expressar-

se livremente, sem coação, sem temor. 

Quanto à titularidade desses direitos, nos civis cabe ao ser 

humano em geral, e nos políticos ao cidadão. O exercício desses direitos 

cabe ao indivíduo e não à coletividade. Caracterizam-se por serem exigíveis 

a qualquer momento, em qualquer lugar, arcando todo e qualquer Estado 

com o ônus de sua abstenção. 

A exigência de abstenção, dessa atitude negativa, caracteriza-

se por ser um elemento delimitador de atuação do Estado, conseqüência 

direta da luta anti-absolutista e do projeto da burguesia, que tende a evitar a 

intervenção do Estado na liberdade individual. 

Em síntese, nessa primeira geração ou dimensão de direitos 

fundamentais, eliminaram-se privilégios de sangue, consagraram-se a 

igualdade de todos os homens perante a lei e os direitos à liberdade, à 

propriedade, à segurança, à resistência à opressão, à garantia de liberdade 

de expressão e opinião. Estabeleceu-se a divisão de poderes, impuseram-

se garantias perante aqueles que aplicam as leis, naturais imprescritíveis do 

homem. A liberdade passa a ter o limite permitido pela lei. 

Conferiu-se ao homem a faculdade de exercer, por si e pelos 

seus representantes, a capacidade de representação política. 

Os ilustrados, opondo-se ao conceito de monarquia, de direito 

divino, retomam John Locke e concretizam a mudança de um estado natural 



para uma sociedade política que se sustenta na delegação e divisão de 

poderes. 

O conceito de Estado de Direito se apóia nos princípios e 

garantias oriundas do processo revolucionário norte-americano e do 

francês. 

Em boa parte, os direitos humanos proclamados nesse período 

se devem à burguesia e consistem numa etapa fundamental. São os 

chamados Direitos da Liberdade: liberdade religiosa, liberdade política, 

liberdades civis clássicas, como o direito à vida, à segurança, etc. 

As transformações sofridas pelas sociedades, porém, são 

causas de emergentes necessidades e aspirações de uma nova 

consciência que requer exigências prementes para satisfazer as carências 

básicas do homem. 

De certo modo, pode-se dizer que os direitos humanos de 

primeira dimensão já estão universalmente consolidados, pois não há 

constituição digna que não os reconheça de modo amplo.  

Os direitos de segunda dimensão surgem no fim do século XIX 

e dominam o século XX. Aparecem historicamente após os direitos civis e 

políticos. São direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os 

coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das formas 

de Estado social, influenciados pela ideologia e pelo pensamento antiliberal. 

Para alguns sua eficácia é duvidosa, por serem direitos que 

exigem prestações materiais do Estado, nem sempre cumpridas devido à 

carência de meios e recursos, dando a eles feição de normas 

programáticas. 

É a Revolução Industrial que vai criar um novo estado de 

consciência sobre as necessidades básicas do homem. 



Ela provoca transformações sociais e econômicas que criam 

uma classe social de operários assalariados que serão submetidos a 

condições desumanas de exploração. 

Essa massa de trabalhadores aglutinar-se-á em torno dos 

centros mineiros e fabris, carecendo de condições dignas de vida. 

Seu cunho histórico é trabalhista de feição marxista e busca 

instigar o Estado a agir de modo positivo no sentido de promover as 

liberdades. 

Seu fundo filosófico e político tem características ideológicas. O 

foco da crítica dos pensadores socialistas será o new way of life imposto 

pela burguesia. 

Três constituições pioneiras os consagraram: a do México, de 

1917; a da União Soviética, também de 1917, e a de Weimar, na Alemanha, 

de 1919. 
Segundo Comparato, 

A fonte ideológica da “Constituição Política dos Estados Unidos 
Mexicanos”, promulgada em 5 de fevereiro de 1917, foi a doutrina 
anarcossindicalista, que se difundiu no último quartel do século XIX em 
toda a Europa, mas principalmente na Rússia, na Espanha e na Itália. 
[...] A Carta Política mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos 
direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente 
com as liberdades individuais e os direitos políticos (arts. 5º e 123). A 
importância desse precedente histórico deve ser salientada, pois na 
Europa a consciência de que os direitos humanos têm também uma 
dimensão social só veio a se firmar após a grande guerra de 1914-1918, 
que encerrou de fato o “longo século XIX.118  

 

                                                 
118O pensamento de Mikhail Bakunin muito influenciou Ricardo Flore Magón, líder do 

grupo Regeneración, que reunia jovens intelectuais contrários a ditadura de Porfírio Diaz. 
O grupo lançou clandestinamente, em 1906, um manifesto de ampla repercussão, no qual 
se apresentaram as propostas que viriam a ser as linhas-mestras do texto constitucional de 
1917: proibição de reeleição do Presidente da República (Porfirio Diaz havia governado 
mediante reeleições sucessivas, de 1876 a 1911), garantias para as liberdades individuais 
e políticas (sistematicamente negadas a todos os opositores do presidente-ditador), quebra 
do poderio da Igreja Católica, expansão do sistema de educação pública, reforma agrária 
e proteção do trabalho assalariado). Comparato, A Constituição Mexicana de 1917. 

 



Dando continuidade a seu pensamento, Comparato afirma que, 

sendo: 
Instituidora da primeira república alemã, a Constituição dita de Weimar, 
cidade da Saxônia onde foi elaborada e votada, surgiu como um produto 
da grande guerra de 1914-1918, que encerrou o ‘longo século XIX. 
Promulgada imediatamente após o colapso de uma civilização, ela 
ressentiu-se desde o início, em sua aplicação, dos tumultos e incertezas 
inerentes ao momento histórico em que foi concebida.119  

 

E finaliza Comparato: 
Entre a Constituição mexicana e a Weimarer Verfassung, eclode a 
Revolução Russa, um acontecimento decisivo na evolução da 
humanidade do século XX. O III Congresso Pan-Russo dos Sovietes, de 
Deputados Operários, Soldados e Camponeses, reunido em Moscou, 
adotou em 4 (17) de janeiro de 1918, portanto antes do término da 1ª 
Guerra Mundial, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 
Explorado. Nesse documento são afirmadas e levadas às suas 
conseqüências, agora com apoio da doutrina marxista, várias medidas 
constantes da Constituição mexicana, tanto no campo sócio-econômico 
quanto no político.120  

 

É uma época de reivindicação de meios para que os direitos 

pleiteados possam ser efetivados, direitos esses que já no final do século 

XIX eram reclamados principalmente nas reuniões da Internacional 

Socialista e sindicais. 
                                                 
119 A vigência efetiva dos textos constitucionais depende, muito mais do que as leis 

ordinárias, de sua aceitação pela coletividade. Ao sair de uma guerra perdida, que lhe 
custou, ao cabo de quatro anos de combate, cerca de dois milhões de mortos e 
desaparecidos (quase 10% da população masculina), sem contar a multidão dos 
definitivamente mutilados, o povo alemão passou a descrer de todos os valores 
tradicionais e inclinou-se para soluções extremas. Sem dúvida, o texto constitucional é 
equilibrado e prudentemente inovador. Mas não houve tempo suficiente para que as novas 
idéias amadurecessem nos espíritos e as instituições democráticas começassem a 
funcionar a contento. A Constituição de Weimar foi votada ainda no rescaldo da derrota, 
apenas sete meses após o armistício, e sem que divisassem com clareza os novos valores 
sociais. Comparato,  A Constituição de Weimar.  

120 Apesar das fraquezas e ambigüidades assinaladas, e malgrado sua breve vigência, a 
Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a evolução das instituições políticas 
em todo o Ocidente. O Estado da democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido 
traçadas pela Constituição mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 1919 uma estrutura mais 
elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o trágico interregno nazi-fascista e a 
2ª Guerra Mundial. A democracia social representou efetivamente, até o final do século XX, a 
melhor defesa da dignidade humana, ao complementar os direitos civis e políticos — que o 
sistema comunista negava — com os direitos econômicos e sociais, ignorados pelo liberal-
capitalismo. 



A característica desses direitos, aparentemente contrária aos 

direitos de primeira geração, é a exigência de um dever-fazer, de fazer o 

Estado agir, de uma prestação positiva por parte do Estado. 

Nessas circunstâncias, previne Ben-Hur Rava, que o: 
Estado se obriga a prover os meios materiais para a realização dos 
serviços públicos, como é o caso do ensino, assistência médica, 
seguridade social, etc. Isso equivale à obrigação de fazer, por parte do 
Estado; isto é, proporcionar e destinar os recursos para a satisfação de 
tais necessidades reconhecidas como fundamentais por uma opção 
política, dependentes do seu alcance por uma manifestação jurídica.121  

 

Seu objetivo é fazer com que os indivíduos sem condições 

materiais possam ter suas necessidades básicas satisfeitas pelos 

mecanismos estatais. Assim, o Princípio da Igualdade estaria sendo 

concretizado por meio de uma intervenção positiva do Estado. 

Então, de modo contrário aos direitos de primeira dimensão, os 

de segunda carecem de uma conduta positiva do Estado, a busca pelo 

bem-estar social por intermédio do Estado. “Caracterizam-se, ainda hoje, 

como assistência social, saúde, educação, trabalhos, etc., revelando uma 

transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais 

concretas, utilizando-se a formulação preferida na doutrina francesa”.122
  

Esses direitos, de cunho econômico, social e cultural, abarcam 

não um, mas muitos indivíduos por meio de uma prestação ampla, 

generalizada. 
A concepção de objetividade e de valores, relativamente aos direitos 
fundamentais, fez com que o princípio da igualdade, tanto quanto o da 
liberdade, tomasse também um sentido novo, deixando de ser mero 
direito individual, que demanda tratamento igual e uniforme, para 
assumir, conforme demonstra a doutrina e a jurisprudência do 
constitucionalismo alemão, uma dimensão objetiva de garantia contra 
atos de arbítrio do Estado.123  

 

                                                 
121Rava, Direitos Humanos: uma perspectiva político-jurídica. 
122Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 49. 
123Schiefer, Sobre os direitos fundamentais da pessoa humana. 



Por fim, esses direitos de segunda dimensão estão 

condicionados às possibilidades de cada Estado para implementá-los e 

estão escalonados de acordo com sua importância social e possibilidade de 

concretização. E isso pode acontecer num país de primeiro mundo ou nos 

mais pobres, já que sua eficácia está condicionada às possibilidades 

materiais de cada Estado.  

Os direitos de segunda geração são também denominados 

Direitos da Igualdade: proteção do trabalho contra o desemprego, direito de 

instrução contra o analfabetismo, assistência à invalidez e à velhice, direito 

à saúde, ao lazer, à cultura, etc. 

A Carta fundadora das Nações Unidas é de 1945, ou seja, após 

o término da 2º Guerra Mundial. Nela está registrada “a fé nos direitos 

fundamentais o homem, na dignidade e valor da pessoa humana”.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) é do 

final de 1948, subscrita por 48 nações, dentre elas o Brasil. Nesse 

documento reconhecem-se direitos fundamentais das duas primeiras 

gerações ou dimensões de direitos. 

Pactos elaborados posteriormente à DUDH constataram 

divergências entre os assinantes, que levaram quase quinze anos para se 

decidirem pela assinatura.124  

Os direitos de terceira geração ou dimensão referem-se a uma 

nova dimensão de direitos fundamentais, direitos atribuíveis a toda a 

coletividade. São chamados de direitos de solidariedade ou de fraternidade, 

desenvolvidos no século XX, abarcando direitos que pertencem a todos os 

indivíduos, transcendendo a titularidade do indivíduo para a titularidade 

coletiva ou difusa. 

Chamados por alguns de Direitos Transindividuais, abrangem o 

direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente são e 
                                                 
124 Sorondo, Os Direitos Humanos através da História. 



equilibrado, à qualidade de vida, à utilização e conservação do patrimônio 

histórico e cultural, além do direito à comunicação. Em suma, traduzem-se 

por um direito ao desenvolvimento e progresso social. 

Para alguns, consistem no coroamento de uma caminhada 

evolutiva de 300 anos de lutas em busca da concretização dos direitos 

fundamentais.  

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade e 

diretamente proclamados pelo Direito Internacional nas várias declarações 

que reforçam o direito à paz e ao desenvolvimento e ao progresso social, 

em sua grande maioria ainda não se encontram respaldados nas 

Constituições. 

Isso destaca que Estados sem condições para chegar ao 

desenvolvimento, mormente o econômico, não têm como prover 

necessidades básicas de direitos fundamentais de sua população. 

A crítica que se faz em relação aos direitos de terceira geração 

ou dimensão é a de que eles não são verdadeiros, diretos, porque seu 

titular é o povo, quer dizer, um titular não definido. Para os outros direitos há 

uma precisão de titularidade subjetiva. Alega-se, também, que não há um 

órgão a quem se possa reclamar o cumprimento desses direitos por não 

serem jurisdicionalizáveis. 

Tais direitos são acusados de não terem um objeto preciso, o 

que dificulta seu entendimento. Parece que são críticas incipientes, diante 

dos aprofundamentos dos estudos jurídicos, da filosofia e da sociologia. 

Resumidamente, são Direitos da Fraternidade. Englobam o 

direito a um meio ambiente equilibrado, saudável qualidade de vida, ao 

progresso, etc. 

A necessidade de assegurar os direitos do indivíduo diante das 

manifestações do patrimônio genético proporciona o vislumbrar de uma 

quarta geração de direitos fundamentais, impulsionado pelo avançado 



desenvolvimento tecnológico da humanidade, mormente no campo da 

pesquisa genética. Volta-se essa pesquisa à necessidade de se impor um 

controle à manipulação do genótipo dos seres. 

Paulo Bonavides foi o grande vislumbrador da idéia de 

existência de uma quarta geração de direitos fundamentais. 

A globalização política na esfera da normatividade jurídica abre 

o campo para os direitos da quarta geração. 

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito 

à informação e o direito ao pluralismo e desses direitos depende a 

concretização da sociedade aberta do futuro, em dimensão de máxima 

universalidade para o qual parece o mundo quedar-se no plano de todas as 

afinidades e relações de convivência. 

O direito à democracia é o coroamento da grande coletânea de 

direitos fundamentais. Uma democracia positivada, uma democracia direta, 

cada vez mais possível graças aos avanços tecnológicos dos meios de 

comunicação, uma democracia isenta, livre de contaminações, vícios e 

perversões da mídia manipuladora, marrom, comprometida com a opressão 

e o subdesenvolvimento. Pode-se dizer que são Direitos da 

Responsabilidade: promoção e manutenção da Paz, promoção e 

manutenção da autodeterminação dos povos, promoção da Ética da Vida 

defendida pela Bioética, além dos direitos difusos. 

Já há menções no mundo dos direitos fundamentais a respeito 

dos direitos de Quinta Geração, que se referenciam ao avanço da 

Cibernética. 

Os direitos de todas essas gerações ou dimensões lentamente 

concretizam-se. E é com base nessa concretização que reside o futuro da 

globalização política, o seu princípio de legitimidade, força incorporadora de 

seus valores de libertação. 



Reconhecer os direitos humanos é reconhecer uma afirmação da 
civilização que busca a igualdade; mas é, também, reconhecer a 
garantia das diferenças. Falar em direitos humanos significa que não 
basta somente reconhecer direitos daqueles que são iguais a nós. É a 
possibilidade de reconhecer os direitos daqueles que, por diversas 
conjunções, são diferentes, lutando para que se afirme a sua natureza 
de seres humanos, acima de tudo.125 

 

A partir daí, é a abolição da escravatura, pelo caminho da 

legalidade, que vai seduzir nações para sua causa libertária. 

Como assinalado anteriormente, em 1919, o Tratado de Saint - 

Germain, logo após o término da 1ª Guerra Mundial, cria a Liga das Nações 

que, malgrado sua tenra efetividade, objetivava a preservação da paz e a 

defesa da dignidade dos povos. 

Em 1945, a Carta da Organização das Nações Unidas fez 

referências significativas aos direitos humanos. 

Notável documento que é motivo de orgulho da modernidade, 

oriunda de uma Assembléia Geral da ONU em Paris, e proclamada em 10 

de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem incita 

a Convenção Européia dos Direitos do Homem, de 04 de novembro de 

1950, em Roma, gerando forte estímulo na concretização dos direitos 

humanos: a Comissão Européia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo. 

Homens de boa vontade criaram outras organizações ou 

associações que não têm medido esforços pela causa da defesa dos 

direitos humanos. 

Caso famoso é o da Liga Francesa para a Defesa dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, fundada em 1898, quando estava em andamento 

o caso do capitão Dreyfus. Este exemplo, aliás, demonstra o quanto as 

                                                 
125 Rava, Direitos Humanos: Uma Perspectiva Político-Jurídica.  



razões de Estado podem reduzir a nada os direitos individuais da 

personalidade humana.126  

De não menos repercussão foi o processo contra Émile Zola, 

autor do famoso manifesto Acuso, cuja reabilitação representou a primeira 

grande vitória da Liga Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão.127  

A partir daí, a Liga Francesa passou a denunciar todo atentado 

à dignidade do cidadão, onde quer que eles acontecessem. E os casos não 

foram poucos:  

1. atuou contra a intervenção dos militares em conflitos de 

trabalho no começo do século XX; 

2. interveio no caso dos “fuzilamentos para exemplo” que os 

tribunais decretaram, com processo ou sem, durante a 1º Guerra Mundial; 

3. ingeriu-se no caso dos imigrantes italianos Nicola Sacco e 

Bartolomeo Vanzetti, supostos militantes anarquistas norte-americanos 

executados na cadeira elétrica em 1927, por um assassinato que não 

cometeram: outro homem confessou o crime um ano e meio antes da 

execução;128   

4. lutou contra abusos da exploração colonial dos indígenas. 

                                                 
126 Ângelo D’ Almeida Ribeiro, Prefácio à edição portuguesa de Os Direitos do Homem, de 

Jacques Mourgeon, p. 15. Alfred Dreyfus, de religião judaica, capitão do exército francês, foi 
injustamente acusado e condenado por traição, depois anistiado e reabilitado. Foi o centro de um 
grande conflito social e político da Terceira República francesa, que ficou conhecido como o caso 
Dreyfus. Preso em 15/10/1894, em 05/01/95 foram-lhe retirados os galões de oficial numa 
cerimônia humilhante e condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo. Em 19 de setembro de 
1899, foi anistiado e deixou a prisão. Foi oficialmente reabilitado em 1906, e, em 15 de outubro 
do mesmo ano, foi-lhe dado o comando da unidade de artilharia de Saint-Denis. 

127Émile Zola, um dos maiores escritores da escola literária naturalista e importante figura 
na liberalização política da França, tomou parte no aceso debate público relativo ao caso 
Dreyfus. É autor do famoso e incisivo artigo "J'accuse" (Eu Acuso), (com o sub-título 
"Carta a Félix Faure, Presidente da República"), publicado no jornal literário L'Aurore, 
em que acusa os responsáveis   pelo processo fraudulento de que Alfred Dreyfus foi 
vítima, levando à revisão do processo que inocentou o capitão francês. 

 

128 Revista Veja, 02.08.1995, p. 33. 

 



Durante a ocupação nazista da França, na 2º Guerra Mundial, a 

Liga Francesa teve sua sede devassada pelos invasores, o que era de se 

esperar diante dos procedimentos nada tolerantes do nazismo.  

Em síntese, pode-se dizer que as principais características dos 

direitos fundamentais são: 

a) complementaridade: os direitos humanos devem ser vistos 

de forma conjunta, visando a sua plenitude de efetivação; 

b) efetividade: significando ser do Poder Público o dever de 

assegurar a concretização dos direitos e garantias fundamentais, usando 

inclusive mecanismos coercitivos quando necessário, porque esses direitos 

não se satisfazem com o simples reconhecimento abstrato;  

c) inalienabilidade: os direitos humanos fundamentais não são 

transferíveis de uma pessoa para outra, seja gratuitamente, seja mediante 

pagamento; 

d) interdependência: as várias previsões constitucionais e 

infraconstitucionais devem se relacionar entre si, evitando choques, de 

modo a atingirem suas finalidades; 

e) inviolabilidade: é imprevisível que qualquer lei 

infraconstitucional ou autoridade possa desrespeitar os direitos 

fundamentais de outrem, sob pena de responsabilização civil, administrativa 

e criminal; 

f) irrenunciabilidade: os direitos humanos fundamentais não são 

renunciáveis. Não se pode exigir de ninguém que renuncie à vida (não se 

pode pedir a um doente terminal que aceite a eutanásia, por exemplo) ou à 

liberdade (não se pode pedir a alguém que vá para a prisão no lugar de 

outro) em favor de outra pessoa; 

g) universalidade: independentemente de nacionalidade, sexo, 

raça credo ou convicção político-filosófica, os direitos fundamentais aplicam-

se a todos os indivíduos.  



 Fruto do pensamento filosófico ocidental e caracterizado por 

uma visão etnocentrista, a idéia do universalismo apregoa que os valores 

válidos para o ocidente são válidos para todos (urbi et orbi). É o 

subjetivismo ínsito nas declarações de direitos dos homens, que penetrou 

nas mentalidades e que encontramos em todos os cantos e lugares. 

Essa espécie de universalismo já não convém aos povos de 

uma globalização pós-moderna.O que se pretende é a condição de pessoa, 

sua qualidade pela pertinência ao gênero humano, não mais interessando 

se é de um ou outro país, de país desenvolvido ou subdesenvolvido. 

O oposto ao universalismo é o relativismo, que se referencia 

aos valores regionais, elemento redutor da amplitude e da eficácia dos 

direitos humanos.  

Sobre essas duas concepções devem pairar os direitos 

humanos, elementos constituintes do próprio limite da diversidade, que 

retiram a legitimidade de todos os valores e práticas baseados na 

dominação e na discriminação. 

Veja-se a questão da mutilação genital feminina ou infibulação, 

prática comum na África e em países do Oriente Médio, como também em 

comunidades imigrantes em países latino-americanos, asiáticos, europeus, 

Canadá e EUA.129  

A medida “está ligada à castidade e à crença de que diminui o 

desejo sexual e reduz o risco de infidelidade (na infibulação a mulher 

‘costurada’ só é ‘aberta’para o marido)”. Há argumentos no sentido de que 

consiste “em motivos de higiene e estética, com a genitália feminina tida 

como feia e volumosa. Em algumas culturas, às mulheres não mutiladas é 

vedado o manuseio de alimentos e água”.130    

                                                 
129 Idoeta,  A indivisibilidade dos Direitos Humanos. 
130 Hogermann, Direitos humanos: sobre a universalidade rumo ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. 



Ao contrário de outros grupos oprimidos, as mulheres não têm 

recorrido à violência para afirmar seus direitos. 

Nas declarações de direitos dos homens, foram excluídas de 

sua abrangência formas de violência doméstica ou comunitária como a 

mutilação genital feminina. Tudo foi aceito em nome da subordinação 

secular, assumida como o reconhecimento da superioridade física e 

intelectual do homem. 

A luta contra o patriarcalismo, o problema da violência contra a 

mulher caracteriza-se por outra condição político-social. Por vezes a defesa 

de direitos humanos vê-se enredada em violações cometidas por indivíduo 

contra indivíduo, de certo modo autorizadas pela própria família da vítima. 

A prática da excisão clitoriana é respaldada pela cultura de 

muitos países, geralmente muçulmanos; às vezes até apoiada pelas 

próprias vítimas. Não se pode negar a um povo a prerrogativa de 

estabelecer os seus próprios regramentos, mesmo sendo uma cultura 

repressora em relação às mulheres. Dor e sofrimento são incompatíveis 

com o ideário dos direitos humanos. Diante de dois valores imponderáveis, 

cria-se um conflito ético. De um lado a consideração pela independência, 

autonomia e soberania dos povos, de outro a intolerância diante da 

violência.131  

Uma possibilidade que se vislumbra para a solução do 

confronto seria ouvir as vítimas. A partir daí poder-se-ia chegar a soluções 

domésticas, comezinhas, embora o problema não se apresente simples. 

Caso assemelhado acontece em relação à liberdade religiosa e 

de expressão. O fundamentalismo religioso nega direitos que para os 

ocidentais são próprios da natureza humana. O Islã, com a pretensão de 
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formar uma comunidade vinculada aos ditames do Corão, vem reduzindo 

sensivelmente a possibilidade de outras religiões em seu território. 

Recentemente, na França, discutiu-se o problema dos trajes 

escolares utilizadas pelas alunas muçulmanas que, dentro de sua tradição, 

usavam-no de acordo com os ditames de sua religião, ferindo o uso 

costumeiro francês. Para alguns, tratava-se de desrespeito a normas 

francesas; para os muçulmanos, uma ultrajante ofensa à dignidade 

daquelas crianças. 
De acordo com Sorondo: 
Os direitos humanos representam, mais do que nunca, o horizonte dos 
povos. A humanidade crescerá tanto quanto for o grau de 
desenvolvimento de relações justas, pacíficas e solidárias.132   

 

Bobbio conclui: 
 A atuação de uma maior proteção dos direitos do homem está ligada 
com o desenvolvimento global da civilização humana. É um problema 
que não pode ser isolado sob pena, não digo de não resolvê-lo, mas 
nem mesmo compreendê-lo na sua real dimensão. Quem o isola já o 
perdeu. Não se pode colocar o problema dos direitos do homem 
abstraindo-o de dois grandes problemas do nosso tempo, que são os 
problemas da guerra e da miséria, do absurdo contraste entre o excesso 
de impotência que condena grandes massas humanas à fome. Só neste 
contexto podemos nos aproximar ao problema dos direitos do homem.133  

 

Infelizmente, ainda está distante o tempo de positivação desses 

direitos que, conforme Paulo Bonavides, “compendiam o futuro da cidadania e 

o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente com eles será legítima e 

possível a globalização política.”134  

A tentativa de solução da problemática dos direitos humanos e 

sua concretização está na redução das desigualdades entre os povos e 

entre os homens. Nações ricas e nações pobres têm dificuldades na 

concretização desses direitos. A desigualdade está em todas as nações. É 

preciso reduzir o nível da desigualdade social. O fim da miséria e do medo é 
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o início do processo. O “resto virá ao encontro da pessoa, desembaraçada 

das limitações resultantes da pobreza e das imposições do Poder e livre, 

finalmente, para atingir a sua plenitude e a integridade dos seus direitos 

irredutíveis”.135
  

A batalha do homem comum para atingir a sua plenitude e a 

integridade depende muitas vezes da sua acessibilidade à justiça, da 

possibilidade de compreensão do jogo jurídico, quase impossível de ser 

compreendido pelo humano mediano deste país pobre, onde ainda 

prevalece, nas camadas sociais mais desfavorecidas, o “olho por olho”. 

A luta contra a corrupção, contra os abusos, contra os arbítrios, 

por vezes inglória, advém do desconhecimento do próprio povo de suas 

próprias instituições, principalmente a falta de confiança no Poder Judiciário. 
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CAPÍTULO III 
 
 

O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 
 
 
1. Aspectos Históricos 
 

Uma célebre premissa graça pelo mundo a respeito do poder: 

Quem o detém tende a dele abusar. Para que não haja abuso, Montesquieu 

ensina que é preciso que o poder freie o poder. Ensina também que a 

liberdade política só se encontra nos governos moderados, embora não 

exista sempre nos Estados moderados. Ela só existe neles quando não se 

abusa do poder.136 

O freio do poder estaria, segundo o clássico francês, na 

doutrina da divisão dos poderes, dando conta que “estaria tudo perdido se 

um mesmo homem, ou um mesmo corpo de príncipes ou nobres, exercesse 

esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas 

e o de julgar os crimes ou demandas dos particulares”137 

A Constituição americana de 17 de setembro de 1787 foi a 

primeira aplicação prática da doutrina da divisão de poderes. A partir dela 

generalizou-se, sendo adotada pelo constitucionalismo dos dois últimos 

séculos. 

A tripartição do poder nos Estados contemporâneos advém da 

divisão do Poder Político idealizado por Montesquieu, em seu famoso 

trabalho O Espírito das Leis. Nele repousava latente a ideologia liberal do 

pensador francês, que procurava diminuir a atuação do Estado na vida dos 

cidadãos.  
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Por meio da separação de poderes, o Estado, antes detentor 

de todos os poderes, via-se então enfraquecida, e diminuída foi sua 

ingerência na vida privada. 

Importa aqui traçar uma visão panorâmica da evolução da 

estrutura judiciária brasileira com a finalidade de demonstrar as origens das 

instituições judiciárias distribuidoras da justiça no Brasil de hoje. 

A justiça brasileira é de origem das matrizes portuguesas. A 

administração da justiça do reino português era feita pelo rei. 

Como se sabe, a corte real era ambulante e nela havia juízes, 

que auxiliavam o rei nesse mister. Esses ouvidores formaram a Casa da 

Justiça da Corte. Esses magistrados se apoiavam nas seguintes normas 

para apreciar as causas cíveis e as criminais:  
• Lex Romana Visigothorum - direito comum dos povos  germânicos; 
• Privilégios - direitos assegurados aos nobres pelos reis; 
• Forais - leis particulares locais, asseguradas pelos reis. 
 
Segundo Ives Gandra Martins, 
 

Com a expansão do reino pela reconquista do território da 
península ibérica aos mouros, e a uniformização das normas 
legais, consolidadas nas Ordenações do Reino (Afonsinas 
de 1480, Manoelinas de 1520 e Filipinas de 1603), foram 
surgindo outras figuras para exercerem a função judicante e 
aplicarem as diversas formas normativas: 
• juízes da terra (ou juízes ordinários) - eleitos pela 
comunidade, não sendo letrados, que apreciavam as causas 
em que se aplicavam os forais, isto é, o direito local, e cuja 
jurisdição era simbolizada pelo bastão vermelho que 
empunhavam (2 por cidade). 
• juízes de fora (figura criada em 1352) - nomeados pelo rei 
dentre bacharéis letrados, com a finalidade de serem o 
suporte do rei nas localidades, garantindo a aplicação das 
ordenações gerais do Reino. 
• juízes de órfãos - com a função de serem guardiões dos 
órfãos e das heranças, solucionando as questões 
sucessórias a eles ligados. 
• provedores - colocados acima dos juízes de órfãos, para o 
cuidado geral dos órfãos, instituições de caridade (hospitais 



e irmandades) e legitimação de testamentos (feitos, naquela 
época, verbalmente, o que gerava muitos problemas). 
• corregedores - nomeados pelo rei, com função 
primordialmente investigatória e recursal, inspecionando, em 
visitas às cidades e vilas que integravam sua comarca, 
como se dava a administração da Justiça, julgando as 
causas em que os próprios juízes estivessem implicados. 
• desembargadores - magistrados de 2ª instância, que 
apreciavam as apelações e os recursos de suplicação (para 
obter a clemência real). Recebiam tal nome porque 
despachavam ("desembargavam") diretamente com o rei as 
petições formuladas pelos particulares em questões de 
graça e de justiça, preparando e executando as decisões 
régias. Aos poucos, os reis foram lhes conferindo autoridade 
para tomar, em seu nome, as decisões sobre tais matérias, 
passando a constituir o Desembargo do Paço.138 

 
E prossegue Ives Gandra: 
 

A Casa de Justiça da Corte tornou-se um tribunal de 
apelação e passou a chamar-se Casa da Suplicação. 
Composta por duas Mesas, uma do Cível e outra do Crime, 
sendo esta última o Desembargo do Paço (denominado 
então de "Casinha"), que era responsável pelo julgamento 
das apelações nas causas criminais em que a pena aplicada 
fosse a de morte e para as quais se postulava a clemência 
régia. Mais tarde, em 1521, o Desembargo do Paço tornou-
se corte independente e especial, e, em 1532, foi criada a 
Mesa de Consciência e Ordens para a resolução dos casos 
jurídicos e administrativos referentes às ordens militar-
religiosas, que tinham foro privilegiado (Ordens de Cristo, de 
Avis e de Santiago). Acabou exorbitando sua função, para 
julgar as causas eclesiásticas envolvendo os clérigos do 
Reino.139 

 

A partir de então, A Casa da Suplicação 

transforma-se na Corte Suprema para Portugal e para as Colônias. Ela 

passou a ser o grande tribunal de interpretação do direito português e suas 

decisões passam a ter efeito vinculante para as instâncias inferiores. 

Instituem-se os Tribunais de Relação como cortes de 2ª instância. Criaram 
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se as Relações do Porto, para Portugal, da Bahia, para o Brasil, e de Goa, 

para a Índia. O valor da causa determinava a revisão das decisões ou  

recursos. Era ele quem determinava a instância recursal.  Havia casos em 

que, ultrapassando o que o Corregedor ou o Provedor pudessem decidir, 

poderia haver apelação direta para a Relação. Daí o instituto da alçada 

como limite valorativo para revisão de decisões.140 

 
 2. Origens da Justiça brasileira 
 

A primeira expedição colonizadora advinda de Portugal chegou 

ao Brasil em 1530, comandada por Martim Afonso de Sousa, pleno de 

autoridade e poderes. Mais tarde, também os donatários da Capitanias 

Gerais aqui chegaram imbuídos de todos os poderes para  colonizarem a 

terra. Motivado pelo arbítrio de alguns ao exercerem a função judicial, esse 

sistema não se mostrou apropriado.  

Em 1549, instala-se no Brasil o primeiro Governador-Geral, 

Tomé de Sousa. Com ele veio o Desembargador Pero Borges, designado 

Ouvidor-Geral. Caberia a ele a administração da justiça e sua Ouvidoria 

instalou-se na Bahia. Em cada capitania havia ouvidores para solucionar as 

questões jurídicas locais. 

Ocorre, porém, que as questões judiciais passaram a se 

misturar com as questões administrativas e policiais, e assim, vereadores, 

chanceleres, contadores, componentes dos conselhos e câmaras 

municipais passaram a exercer atividades jurisdicionais. 

A crescente expansão colonizadora exigiu uma nova estrutura 

burocrática e administrativa, mais eficiente, para acompanhar o 

desenvolvimento colonizador. Surgem, então, corregedores, provedores, 

juízes ordinários e juízes de fora, característicos do sistema judicial 

português. 
                                                 
 



Os juízes do povo eram juízes eleitos pela população local, na 

Bahia, durante o período de 1644 a 1713. 

O corregedor era a autoridade judiciária superior aos ouvidores 

e demais juízes.141 

É a figura do abuso de poder que vai minar o sistema 

monocrático tanto nas capitanias, como na sede do governo. 

Em 1580 Portugal e suas colônias passam para o domínio 

espanhol, e, com a intenção de esvaziar o poder dos ouvidores, Felipe II, rei 

de Espanha, cria um órgão colegiado, o Tribunal de Relação no Brasil. É de 

1587 a criação da Relação da Bahia, que se instalou de modo efetivo em 

1609.142 Entende-se por Casa de Relação tribunais de segunda instância, a 

que se cometia o encargo de julgar os recursos de agravo e apelação, 

procedentes do juiz de primeira instância.143 

Insatisfeitos com o novo sistema, já que tinham até então pleno 

controle sobre os ouvidores, os governadores-gerais conseguem a volta ao 

status quo ante, isto é, obtêm a supressão da Relação em 1626.  

Em 1652 a Relação da Bahia é reinstalada, então como Corte 

Superior Brasileira, uma vez que a idéia de colegiado tornara-se uma 

conquista garantidora da segurança do jurisdicionado no que dizia respeito 

à revisão dos julgados singulares. 

Premidos pelas freqüentes pressões dos donatários das 

capitanias, por meio de um alvará de 24 de março de 1708, os ouvidores 

das capitanias conseguiram o esclarecimento de que eles eram juízes da 

coroa e não dos donatários. 
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Em virtude do número excessivo de processos da Relação da 

Bahia, em 1734 foi criada a Relação do Rio de Janeiro, instalada em 

1751.Compunham-na 10 desembargadores, divididos em quatro câmaras 

de 2 ou 3 juízes. O caráter religioso era tão forte que, antes do início da 

sessão, uma missa era celebrada para que Deus iluminasse as decisões ali 

tomadas. 

Em 1758, à época do Vice-Reinado, foi criada a Junta de 

Justiça do Pará, órgão recursal colegiado, de nível inferior às Relações, 

para atendimento das províncias mais distantes, no norte. 

Muita vez a realidade dos fatos não era fielmente retratada nos 

autos, fazendo com que, devido às dificuldades de os magistrados ouvirem 

as testemunhas, ao distanciamento dos fatos, etc., a verdade dos autos 

passasse a ser a realidade. 

Assim, foram-se criando Cortes de Justiça, casas revisoras das 

decisões dos juízes de primeiro grau. 

Em 10 de maio de 1808, logo após a chegada da família real ao 

Brasil, a Casa de Suplicação sucede a Relação do Rio de Janeiro. 

Com a independência do Brasil em 1822, a Constituição 

brasileira de 25 de março de 1824 instituiu o Supremo Tribunal de Justiça, 

composto de juízes letrados, tirados das Relações, por suas antiguidades, 

os quais passaram a ostentar o título de Conselheiros (CF, art. 163). Ela 

determinava, também, a existência de uma Relação na capital do Império, 

bem como em cada província.144 

A Lei de 31 de março de 1824 já recomendava aos juízes que 

fundamentassem suas sentenças, demonstrando preocupação com as 

razões que levavam os juízes a decidir a lide de uma maneira ou de outra. 
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Vale a pena lembrar que a Lei de 11 de agosto de 1827 instituiu 

os cursos jurídicos no Brasil, em São Paulo e em Olinda. 

A Lei de 18 de setembro de 1828 criou o Supremo Tribunal de 

Justiça, com dezessete conselheiros.   

À época, por volta de 1832, o Judiciário organizava-se na 

seguinte constituição: 
"1) O Supremo Tribunal de Justiça, com sede na capital do 
Império e jurisdição em todo o território nacional. Tinha por 
finalidade precípua conhecer do recurso de revista. 
Manifestava-se sobre nulidade manifesta e acerca de 
injustiça notória dos julgados. Atuava, assim, nestes dois 
únicos casos em apelos de decisões finais das relações. 
2) Cortes de Apelação ou Tribunais de Segunda Instância, 
chamados de Relações de Distritos, posto que 
jurisdicionavam Distritos delimitados ou determinados, 
compreendendo, via de regra, mais de uma Província. 
3) Juízes de Direito, nas comarcas. Estes julgavam em 
primeira e segunda instâncias. Em primeira, decidiam as 
causas de valor superior a 500$000; em segunda, 
conheciam dos recursos dos despachos e sentenças dos 
juízes municipais. 
4) Juízes Municipais em cada termo, destinados a preparar 
os processos a eles submetidos, sentenciando em causa de 
valor inferior a 500$000 e submetendo as demais ao Juiz de 
Direito. 
5) Juízes de Paz, com alçada até 100$000, isto é, julgando 
feitos até este valor, com apelação ao Juiz de Direito. Sua 
destinação primeira, entretanto, ainda tem eco nos dias 
atuais em muitas comarcas: era de chamar as partes à 
reconciliação. 
6) Câmaras Especiais, onde pontificavam Juízes Substitutos 
do Juiz de Direito, com atribuições idênticas aos Juízes 
Municipais."  
O Supremo Tribunal de Justiça não se firmou como poder, 
não tinha característica de poder político. Os ilimitados 
poderes de moderação do Imperador concorreram para que 
aquele Tribunal não fosse um Tribunal às inteiras. Mas o 
que concorreu, sobremaneira, para que o Supremo Tribunal 
de Justiça não fosse um poder foi a inexistência, na Carta 
Política do Império, do controle de constitucionalidade das 
leis e da Administração Pública pelo Judiciário. Por 
influência do constitucionalismo francês, o controle de 



constitucionalidade, na Carta Imperial, era do próprio 
Legislativo.145 

 

Ainda segundo Velloso, o decreto nº 510, de 22 de junho de 

1890, portanto após a proclamação da República, fincou as bases para a 

instituição do Supremo Tribunal Federal, nos moldes da Suprema Corte 

norte-americana. É, porém, o decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, 

que transforma o Supremo Tribunal de Justiça no Supremo Tribunal 

Federal. Após a promulgação da Constituição republicana em 24 de 

fevereiro de 1891, instalou-se o Supremo Tribunal Federal, no dia 28 de 

fevereiro d mesmo ano. Era composto por 15 ministros, em sua maioria 

advindos do Supremo Tribunal de Justiça, e tinha, dentre as suas missões, 

“o poder de declarar a inconstitucionalidade das leis”.146 

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, foi 

promulgada, em 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição 

republicana, estabelecendo, sob forte influência dos ensinamentos de 

Montesquieu, o sistema de três poderes, cuja estrutura básica, no tópico, 

permaneceu a mesma nas Constituições subseqüentes, com os hiatos 

decorrentes do regime político corporificado na Carta outorgada em 10 de 

novembro de 1937 e durante o período de excepcionalidade da Revolução 

de 1964.147 
 

3. Constituição do Judiciário brasileiro 
 

Primordialmente, os órgãos judiciários brasileiros exercem duas 

funções. A primeira é a função jurisdicional, também chamada jurisdição. 
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Refere-se à obrigação e à prerrogativa de compor os conflitos de interesses 

em cada caso concreto, através de um processo judicial, com a aplicação 

de normas gerais e abstratas. 

A segunda função é a de controle de constitucionalidade. Sabe-

se que as normas jurídicas só são válidas se se conformarem à 

Constituição Federal. O sistema jurídico brasileiro utiliza-se de um método 

para evitar que atos legislativos e administrativos venham de encontro às  

regras ou princípios constitucionais. 

 O controle da constitucionalidade é feito por meio de um 

sistema difuso, o que significa que todos os órgãos do Poder Judiciário 

podem exercê-lo e suas decisões a esse respeito são válidas apenas para o 

caso concreto que apreciam. 

É certo que os ocupantes de certos cargos públicos detêm a 

prerrogativa de argüir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal 

ou estadual, perante o Supremo Tribunal Federal, por meio de ação direta 

de inconstitucionalidade, o que permite reconhecer um sistema 

concentrado. em alguns casos. 

Tendo como referência o número de julgadores, os órgãos 

judiciários brasileiros classificam-se em singulares ou colegiados; quanto à 

matéria, podem ser da justiça comum  ou da justiça especial; quanto ao 

ponto de vista federativo, podem ser estaduais ou federais. 

São considerados órgãos da justiça comum os Tribunais e 

Juízes estaduais, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Os  

Tribunais e Juízes do Trabalho, Eleitorais e Militares formam a justiça 

especial, por decidirem sobre matérias específicas de cada área de 

atuação. 

A Constituição em vigor, promulgada em 5 de outubro de1988, 

diz no seu art. 2º que “São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. No seu Título IV, que 



versa sobre a organização dos Poderes, destina um Capítulo a cada Poder, 

referindo-se o Capítulo III ao Poder Judiciário. 

É didática a explanação de Antônio de Pádua Ribeiro sobre o 

assunto: 
O Judiciário no Brasil é, pois, um Poder do Estado. O Estado 
brasileiro consubstancia-se numa República Federativa, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa e o pluralismo político. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição (art. 1º e 
parágrafo único). Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer formas de discriminação. No exercício das suas 
atribuições, o Judiciário há de ter sempre presentes esses 
princípios fundamentais.148 

 
São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal; o 

Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes 

Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; e os Tribunais e Juízes dos 

Estados e do Distrito Federal e Territórios (art. 92). 

Há dois Tribunais da Federação, ou seja, que exercem 

jurisdição sobre a Justiça Comum Federal e Estadual: O Supremo Tribunal 

Federal, corte predominantemente constitucional, órgão de cúpula de todo o 

Judiciário, incluindo a justiça especializada (militar, eleitoral e do trabalho), e 

o Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça Comum Federal 

e Estadual, a que cabe zelar pela autoridade e uniformidade interpretativa 

do direito federal. 
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A Constituição de 5 de outubro de 1988 estabelece a seguinte 

ordem constitucional dos órgãos do Poder Judiciário:  

1. Supremo Tribunal Federal  

2. Superior Tribunal de Justiça  

3. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais  

4. Tribunais e Juízes do Trabalho  

5. Tribunais e Juízes Eleitorais  

6. Tribunais e Juízes Militares  

7. Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

8. Juizados Especiais 

9. Conselho Nacional de Justiça  

Supremo Tribunal Federal 
 

Composto por 11 ministros, aprovados pelo Senado Federal e 

nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre cidadãos 

brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e 

cinco anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, o  

Supremo Tribunal Federal (STF) é o guardião da Constituição Federal.  

É de sua competência, dentre outras tarefas, julgar as causas 

em que esteja em jogo uma alegada violação da Constituição Federal, o 

que faz apreciando uma ação direta de inconstitucionalidade ou um recurso 

contra decisão que, alegadamente, violou dispositivo da Constituição. 
 

Superior Tribunal de Justiça 

Composto de 33 ministros, nomeados pelo Presidente da 

República, dentre Juízes, Desembargadores, advogados e membros do 

Ministério Público, O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o guardião da 

uniformidade da interpretação das leis federais. 



Cabe-lhe julgar as causas, decididas pelos Tribunais Regionais 

Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal , que 

contrariem lei federal ou dêem a lei federal interpretação divergente da que 

lhe haja atribuído outro Tribunal. 
 

Justiça Federal 
 

Pertencem à Justiça Federal os Tribunais Regionais Federais 

(TRFs) e os Juízes Federais. A Justiça Federal julga, dentre outras, as 

causas em que forem parte a União, autarquia ou empresa pública federal. 

Os TRFs decidem em grau de recurso as causas apreciadas em primeira 

instância pelos Juízes Federais. 
 

Justiça do Trabalho 
Compete à Justiça do Trabalho julgar as causas oriundas das 

relações de trabalho. Os Juízes do Trabalho compõem a 1ª instância da 

Justiça do Trabalho e suas decisões  são apreciadas em grau de recurso 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Dentre outras funções o Tribunal 

Superior do Trabalho zela pela uniformidade das decisões da Justiça do 

Trabalho. 

A competência da Justiça do Trabalho foi ampliada em 31 de 

dezembro de 2004, passando a processar e julgar toda e qualquer causa 

decorrente das relações de trabalho, o que inclui os litígios envolvendo os 

sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, análise das 

penalidades administrativas impostas pelos órgãos do governo incumbidos 

da fiscalização do trabalho e direito de greve.  
 

 

Justiça Eleitoral 
 



Sob a ótica administrativa, cabe à Justiça Eleitoral organizar e 

normatizar as eleições no Brasil.  

Compõem a Justiça Eleitoral juízes escolhidos dentre os órgãos 

judiciais brasileiros (inclusive estaduais) e servem-no por tempo 

determinado. Compete-lhe julgar as causas relativas à legislação eleitoral. 

Compõem-na o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais 

Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais.  Os Tribunais 

Regionais Eleitorais decidem em grau de recurso as causas apreciadas   

em primeira instância pelos Juízes Eleitorais. Dentre outras atribuições, 

cabe ao Tribunal Superior Eleitoral zelar pela uniformidade das decisões da 

Justiça Eleitoral. 
 

Justiça Militar 

A Justiça Militar é a divisão do Poder Judiciário, composta de 

diversos órgãos, a quem compete processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei. Esse foro especial pode estender-se aos civis, nos casos 

expressos em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa 

do país ou as instituições militares. 

São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar e os 

tribunais e juízes inferiores, mas cabe à lei dispor sobre a sua organização, 

funcionamento e competência. 

A Justiça Militar Estadual existe nos Estados-membros da 

Federação e no Distrito Federal, sendo constituída em primeira instância 

pelo Juiz de Direito e pelos Conselhos de Justiça, Especial e Permanente, 

presididos pelo Juiz de Direito. Em Segunda Instância, nos Estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul pelos Tribunais de Justiça 

Militar e nos demais Estados pelos Tribunais de Justiça. 149 

                                                 
149 Náufel, Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. 



 

Justiça Estadual 

De acordo com a Constituição Federal, cumpre aos Estados 

organizar sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal (art. 125, § 2º). Como regra geral, a Justiça Estadual 

compõe-se de duas instâncias, o Tribunal de Justiça (TJ) e os Juízes 

Estaduais.  

Os Tribunais de Justiça dos estados possuem competências 

definidas na Constituição Federal, bem como na Lei de Organização 

Judiciária dos Estado. Basicamente, o TJ tem a competência de, em 

segundo grau, revisar as decisões dos juízes e, em primeiro grau, 

determinadas ações em face de determinadas pessoas. Os integrantes dos 

Tribunais de Justiça são chamados Desembargadores. Os Juízes Estaduais 

são chamados Juízes de Direito. 
 

 
Juizados Especiais 
 

Segundo Velloso, além dos institutos a que se referiu 
anteriormente,: 

 
A Constituição de 1988 estabeleceu, ademais, que a União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e 
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de 1º grau, bem assim criarão 
Justiça de Paz composta de cidadãos eleitos, com 
competência para celebrar casamentos e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas em lei.150 
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Os Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei Federal 

9.099/95 de 26/09/95 e pela Resolução nº 02/95 do Tribunal de Justiça de 

24/11/95, têm como competência a conciliação, o processo e o julgamento 

de causas cíveis de menor complexidade.  

O processo perante os Juizados Especiais é orientado pelos 

critérios de oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e 

segurança.  

Compete aos Juizados Especiais de Causas Comuns 

(usualmente chamados de "Pequenas Causas") processar e julgar as 

causas que versarem sobre direitos patrimoniais; aos Juizados de Defesa 

do Consumidor, processar e julgar os litígios cíveis que versarem sobre 

direitos e interesses dos consumidores e ao Juizado Especial de Trânsito, 

processar e julgar as controvérsias cíveis oriundas do trânsito ou do uso de 

veículos automotores. 

Adicionalmente, em alguns dos postos SAC/SAJ (Serviço de 

Atendimento ao Cidadão/Serviço de Atendimento Judiciário) funcionam 

Juizados com competência similar à do Juizado Modelo Especial Cível.  

Já na área criminal, o Juizado Especial Criminal tem 

competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações 

penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapasse a um 

ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial.  

 
Conselho Nacional de Justiça 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é criação do constituinte 

derivado de um novo instrumento de exercício do autogoverno e controle do 

aparelho judiciário. Chamado de controle externo do Judiciário, não fere o 

princípio constitucional da separação dos Poderes. Integra a estrutura do 



Judiciário e a participação de dois cidadãos em sua composição – indicados 

pelo Congresso Nacional – será  um vínculo de integração da sociedade. 

O CNJ é um órgão composto por membros de origem não 

exclusiva do PJ. São 15 membros, sendo 9 indicados pelo Judiciário; 2, 

pelo Procurador-Geral da República; 2, pelo Conselho Federal da OAB; e 2 

cidadãos - 1 indicado pela Câmara dos Deputados e 1 pelo Senado Federal. 

O CNJ terá como primado a independência do juiz no exercício 

da função jurisdicional, e a ele cabe  determinar regras e normas gerais 

administrativas, de aplicação uniforme em todo o país que racionalizem a 

organização de todas as instâncias do Poder Judiciário, no intuito de 

padronizar determinadas condutas e possibilitar a prestação de Justiça 

através de critérios uniformes. 

Uma vez conhecido o sistema jurídico brasileiro, pode-se, 

então, penetrar numa de suas especificidades: o estudo particularizado de 

um princípio conquistado pelos povos, com intuito específico de 

compreender as razões que motivam o juiz a decidir o resultado de uma 

causa, instituto representativo da luta contra o arbítrio judicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

A idéia de motivação não é desconhecida do cidadão, do leigo, do 

cidadão, senhor de direitos e obrigações. De maneira geral, todos querem saber a 

razão de uma decisão, de um ato qualquer. Importa saber o que causou 

determinada escolha. 

O princípio da motivação assegura ao cidadão o direito de 

conhecer das razões, do porquê das ações, do raciocínio do juiz que o 

levaram a decidir de uma ou outra maneira. 

Quanto ao aspecto jurídico, o princípio da motivação apresenta 

duas condições: o ente administrativo que justifica as razões de seu ato; o 

profissional do direito que elenca as razões que serviram de base para seu 

pensamento. 

Segundo Abeledo Perrot, 

La motivación comprende la exposición de las razones que 
han llevado al órgano a emitirlo y, em especial, la expresión 
de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y 
justifican el dictado del acto.151 
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Para tanto, em prosseguimento aos estudos referentes a esse 

tema, urge que se faça uma reflexão a respeito do termo princípio e suas 

implicações com o tema. 

1. Conceito de princípio e o seu sentido jurídico 

Princípio é uma palavra que vem do latim principium, 

significando ato de principiar. Momento em que alguma coisa tem origem; 

começo, início. Causa primária. Aquilo do qual alguma coisa procede na 

ordem do conhecimento ou da existência.  

É também o elemento predominante na constituição de um 

corpo orgânico, teoria. Embora o uso do termo Princípio esteja por demais 

ligado à geometria, com o significado de verdade primeira, o interesse aqui 

é o de sentido jurídico. 

No Direito, princípio significa normas gerais, de caráter aberto, 

dotadas de validez, que albergam a vigência, a eficácia, a efetividade e a 

legitimidade; vigência  diz respeito aos aspectos extrínsecos da existência 

da norma, às formalidades imprescindíveis à sua existência; eficácia 

corresponde à realização social do valor pretendido por seu autor; 

efetividade liga-se à adesão dos seus destinatários e dos órgãos de 

aplicação; legitimidade vincula-se à justificação ética da norma, ou 

fundamento ético do direito, segundo Paulo Nader.152
 

A Teoria Geral do Direito é a disciplina que estuda o significado 

e a amplitude dos Princípios, fator importante na atividade da aplicação da 

norma, agindo como mecanismos de interpretação e integração da regra 

legal. 

De base fundamentalmente jusnaturalista, são tidos os 

princípios como proposições supremas, universais, necessárias, próprias da 

razão humana. Para os naturalistas, os princípios são extraídos da natureza 
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humana, sendo constituídos por elementos racionais, bem como pela 

interação homem/meio ambiente.  

Destaca-se aqui a visão de Marques de Lima sobre o tema: 
 

Os princípios do Direito têm berço jusnaturalista. O 
jusnaturalismo parte do princípio de que a natureza não dita 
somente leis físicas que regem a matéria, mas também uma 
ordem de leis morais, impressa no coração do homem, que 
lhe fornece as regras do agir corretamente como indivíduo e 
como coletividade. Os princípios do Direito, segundo essa 
concepção, integrariam as verdades jurídicas naturais e 
universais, sob o modelo de axiomas jurídicos, ou normas 
estabelecidas pela reta razão, normas universais do bem 
obrar, princípios de justiça de um direito atual, conjunto de 
verdades objetivas, derivadas da lei divina e humana.[...] A 
fonte dos princípios genuínos do Direito é a racionalidade 
humana, colonizada pelo sentimento moral universalista, 
quem sabe até de inspiração divina, por revelação. Os 
princípios brotam de um sentimento e assentimento comuns 
do parlamento invisível dos seres humanos. O juspositivismo 
acreditava numa ordem de princípios, porém extraídos do 
próprio sistema normativo, mediante generalização 
progressiva das regras jurídicas. Mas não admitiam os 
princípios como realidades anteriores ao sistema legal. ”153 

 

Esteios do sistema jurídico, os kelsenianos têm-nos como 

essência, proposições básicas, elementos limitadores e direcionadores de 

sua aplicação. 

Os princípios podem ser implícitos ou explícitos, dependendo 

do modo em que estejam previstos no direito positivo ou sejam dele 

derivados, através da interpretação hermenêutica, para que o intérprete 

possa identificá-los e apreendê-los. É o processo lógico-indutivo o 

instrumento utilizado para possibilitar o estudo desses preceitos.  

                                                 
153 Lima, Diferenças entre princípios e valores, p. 20-24,.  

 



O estudo parte do particular para o geral, circunvoluindo por 

caminhos concêntricos – itinerário progressivo da generalidade e abstração, 

condutor da identificação dos institutos no sistema jurídico. 

As regras desse sistema jurídico serão depuradas dos 

princípios nele insertos, identificados e analisados, garantindo o equilíbrio 

do sistema e de seus componentes. Percebe-se, então, que os princípios 

são identificados no corpo do sistema. 

De modo explícito ou implícito, os princípios podem originar-se 

no ordenamento jurídico de acordo com o previsto no direito positivo, ou, 

mesmo não sendo previstos, podem decorrer do sistema, como os 

princípios gerais de direito. 

Na Espanha, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramon 

Fernández confirmam que: 
La expresión ‘principios generales del Derecho’, empleada 
un tanto intuitivamente por el artículo 6 CC en su primeira 
redacción (hoy artículo 1º - 4), y más tarde generalizada en 
casi todos los países, es muy certera para indicar su 
verdadero contenido. Al decir que se trata de ‘principios’ se 
está precisando su caráter básico, en sentido ontológico, no 
sólo lógico, como soportes primarios estructurales del 
sistema entero del ordenamiento, al que por ello prestan 
todo su sentido. Son ‘generales’ por lo mismo, porque 
trascienden de un precepto concreto y organizam y dan 
sentido a muchos, y a la vez, porque no deben confundirse 
con apreciaciones singulares y particulares que pudieran 
expresar la exigencia de uma supuesta ‘justicia del caso 
concreto’ y mucho menos con opiniones subjetivas del 
intérprete; lo general, lo comunitario, es lo propio del mundo 
jurídico, aunque por supuesto, el primero de los valores 
comunitarios, más aún, el fin propio de todos ellos, sea 
justamente la libertad humana. Pero son, finalmente, 
principios ‘del Derecho’ esto es, como va hemos notado, 
fórmulas técnicas del mundo jurídico y no simples criterios 
morales, o menos aún, las famosas buenas intenciones o 
vagas o imprecisas directivas.154 

 

                                                 
19 Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, p. 63. 



O ordenamento jurídico é incompleto, na medida em que não 

pode prever as alterações sociais. Isso faz com que o operador do direito 

lance mãos de valores comuns para o preenchimento de lacunas 

normativas, ampliando a significância dos princípios. 

De modo análogo às regras, os princípios se impõem por seu 

alto grau de imperatividade, fazendo com que sejam necessárias 

adequações de conduta às suas exigências, o que demonstra seu caráter 

normativo. 

Assim, os princípios são elementos parametradores de 

condutas, aplicados a todos os momentos em que incidir uma sua 

referência, uma hipótese, cobrando do agente – que, por sua vez, se 

encontra inserido no sistema de valores integrantes do princípio – um fazer 

ou um não-fazer exigido por seus valores. 

 
1.1. Diferenciação entre princípios e regras 

jurídicas 
 

Como já enunciado anteriormente, princípio é palavra oriunda 

do latim e anuncia a idéia de origem, de começo, de início. Crêem alguns 

autores que se pode inferir que os princípios se originam da adequação, 

interpretação e concretização do ordenamento jurídico. 

Para Roque Carraza, 
 

Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, 
por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 
vastos quadrantes do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo 
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 
com ele se conectam". 155 

 
É de Celso Antonio Bandeira de Mello a lição de que:  

                                                 
155 Carrazza, Curso de direito Constitucional tributário, p. 39. 
 



 
Princípio – como já averbamos alhures - é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhe o espírito e servindo de critério para 
sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por 
nome sistema jurídico positivo. (...)".156 

 

Assim, é possível entender que os princípios são elementos 

ordenadores de um sistema, e, ainda, que os princípios constitucionais são 

aqueles já consagrados no sistema, cuja função é inspirar a compreensão 

das normas jurídicas, induzindo o seu sentido e agindo como base 

fundamental delas. 

Roque Carraza, apoiando-se no saber jurídico do ministro 

Carlos Ayres Brito, confirma que os princípios jurídico-constitucionais “são 

idéias-matrizes dessas regras singulares, vetores de todo o conjunto 

mandamental, fontes de inspiração de cada modelo deôntico, de sorte a operar 

como verdadeiro critério do mais íntimo significado do sistema como um todo e de 

cada qual de suas partes”. 157 

De modo simplista, pode-se afirmar que as regras possuem um 

grau de concretização maior, uma vez que regulam o fenômeno jurídico 

portador de grau menor de abstração. Por sua vez, os princípios 

exemplificam pautas de comportamentos, portanto de valores, a serem 

cumpridos em sua aplicação, sendo elementos informadores delas. 

Pode-se dizer ainda que: 
Os princípios constituem-se em  guias gerais de ação a fim 
de resolver dilemas morais e permitem a formulação de 
regras específicas de conduta. Estas são generalizações 
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normativas com conteúdo e alcance mais restrito que os 
princípios, funcionando como normas precisas de ação que 
estabelecem o que deve ser feito em determinadas 
circunstâncias. [...] a diferença entre os termos reside na 
consideração de que os princípios são normas gerais de 
ação que permitem a formulação de regras detalhadas. 
Estas têm uma  aplicação específica, já que seu conteúdo é 
mais restrito que os princípios, e referem-se a diferentes 
circunstâncias”.158  

 
Sobre as diferenças entre regras e 

princípios, Canotilho esclarece que: 

Em primeiro lugar, os princípios são normas jurídicas 
impositivas de uma optimização, compatíveis com vários 
graus de concretização, consoante os condicionalismos 
fácticos e jurídicos;as regras são normas que prescrevem 
imperativamente uma exigência (impõe, permitem ou 
proíbem) que é ou não é cumprida (nos termos de 
Dworkin:applicable in all-or-nothing fashion); a convivência 
dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a convivência de 
regras é antinômica; os princípios coexistem, as regras 
antinômicas excluem-se. Conseqüentemente, os princípios, 
ao constituírem exigências de optimização, permitem o 
balanceamento de valores e interesses (não obedecem, 
como as regras, à < lógica do tudo ou nada> ), consoante o 
seu peso e a ponderação de outros princípios 
eventualmente conflitantes;as regras não deixam espaço 
para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem 
validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas  
prescrições, nem mais nem menos. (...) em caso de conflito 
entre princípios, estes podem ser objeto de ponderação, de 
harmonização, pois eles contêm apenas <exigências> ou 
<standards> que, em < primeira linha> (prima facie) devem 
ser realizados; as regras contêm <fixações normativas> 
definitivas, sendo insuscetível a validade simultânea de 
regras contraditórias. Realça-se também que os princípios 
suscitam problemas de validade e peso (importância, 
ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de 
validade (se elas não são correctas devem ser alteradas).159  
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Sobre a diferenciação entre regras e 

princípios, o ministro Eros Grau esclarece: 

(...) as regras jurídicas não comportam exceções. Isso é 
afirmado no seguinte sentido; se há circunstâncias que 
excepcionem uma regra jurídica, a enunciação dela, sem 
que todas essas exceções sejam também enunciadas, será 
inexata e incompleta. No nível teórico, ao menos, não há 
nenhuma razão que impeça a enunciação da totalidade 
dessas exceções e quanto mais extensa seja essa mesma 
enunciação (de exceções), mais completo será o enunciado 
da regra.160  

Para Karl Larenz, 
Os princípios jurídicos são os pensamentos diretivos de uma 
regulação jurídica existente ou possível; não são, em si 
mesmos, suscetíveis de aplicação, como se fossem regras, 
ainda que possam transformar-se em regras. Quando 
remetem a um  conteúdo intelectivo que conduz a uma 
regulação, são princípios ‘materiais’, embora careçam ainda 
do caráter formal de proposição jurídica, expresso na 
conexão de uma hipótese (tatbestand) e uma estatuição 
(Rechtsfolge). Os princípios apenas indicam a direção na 
qual está situada a regra que cumpre encontrar”.161   

Para Eduardo Cambi, “os princípios são 
diferentes das regras jurídicas, porque: 

 
i) têm maior grau de abstração e, por conseguinte, menor 
densidade normativa (vale dizer: possuem uma série de 
hipóteses, facti species ou tatbestand indeterminados, 
enquanto as regras são caracterizadas por facti species 
determinadas); 
ii) há um grau de diferença entre as regras e os princípios: 
as regras se aplicam por subsunção, pois seu conteúdo é 
preciso (são preceitos definitivos); já os princípios se 
aplicam por ponderação, pois ordenam a realização de algo 
na medida do possível, relativamente às possibilidades 
jurídicas e fáticas, sendo, pois, preceitos de otimização, que 
podem ser cumpridos em diversos graus; em razão disso, os 
princípios produzem uma sensação de “incompletude” no 
sistema jurídico, servindo como válvula de abertura para 
contemplar situações jurídicas novas, complexas ou 
limítrofes (que se encontram em uma “zona de penumbra ou 
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campo cinzento”), além de servir como um modo de 
satisfazer as aspirações ético-essenciais do direito; 
iii) podem ser expressos ou implícitos (ou, de outro modo, 
pode-se falar também em princípios positivos de direito e em 
princípios gerais de direito), ao contrário das regras 
jurídicas, que são sempre explícitas; 
iv) violar um princípio é mais grave que violar uma regra, 
porque quem viola uma regra infringe um mandamento 
específico, enquanto a violação de um princípio implica a 
insurgência contra todo um alicerce axiológico do sistema 
jurídico; 
v) o conflito entre regras jurídicas resulta em antinomia, o 
que faz com que somente uma delas seja aplicada, sendo a 
outra excluída ou eliminada do sistema, por imposição de 
critérios como o de que lex superior derrogat inferior, lex 
specialis derrogat generalis e lex posterior derrogat priori; 
por outro lado, o confronto entre dois princípios jurídicos não 
resulta em antinomia, isto é, não se exige que um deles seja 
eliminado para que o outro possa ser aplicável: a opção do 
intérprete por um não significa a desobediência do outro, 
pois não tem a pretensão de exclusividade, podendo entrar 
em contradição ou em oposição entre si (ou seja, podendo 
ser ajustados, de modo que, por uma solução “intermédia”, a 
oponibilidade interna se resolva em um compromisso), o que 
dá flexibilidade aos conflitos, oferecendo mais de uma 
solução ao problema do confronto entre dois bens jurídicos, 
permitindo-se encontrar um meio termo entre a vinculação e 
a não-vinculação, e, destarte, levar a sério a Constituição 
sem exigir soluções impossíveis (“reserva do possível”); com 
efeito, conflitos entre regras ocorrem na dimensão de 
validade, enquanto os conflitos entre os princípios resultam 
em uma questão de peso (ou seja, o princípio menos 
relevante acaba por ceder espaço ao princípio mais 
relevante a ser aplicado a uma situação fática, sem, com 
isso, haver a sua exclusão); 
vi)  por fim, os princípios têm papel fundamental no 
ordenamento jurídico (posição hierárquica mais elevada) e 
têm natureza normogênica da regras jurídicas: em razão 
disso, não há conflitos antinômicos entre regras e princípios 
jurídicos, uma vez que as regras concretizam os princípios 
(as regras determinam situações fáticas que são 
indeterminadas pelos princípios). De modo que, o que pode 
ocorrer é a regra não ter concretizado adequadamente 
determinado princípio, o que resulta na sua perda de 
eficácia, bem como justificam interpretações contra legem, 



quando a regra, por ventura, contrariar um princípio 
jurídico.162

 

 

A partir do exposto, pode-se concluir que  os princípios são 

pautas de valores, mandamentos de natureza nuclear do sistema jurídico, 

que direcionam e concretizam a aplicação das normas jurídicas. 

Segundo Yuri Carneiro Coelho, 
 

Os princípios tanto podem ser expressos como implícitos, enquanto as 
regras só podem ser expressas, além do fato de as regras não 
comportarem exceções, enquanto os princípios sim; as regras, quando 
confrontadas entre si, podem expressar antinomias, enquanto os 
princípios não; eles – os princípios - não se excluem, enquanto as regras 
sim, quando confrontadas. Quando ocorrer o confronto entre dois 
princípios, deverá ser procedido o necessário balanceamento de valores, 
para que se possa harmonizar a aplicação dos princípios ao caso 
concreto e regular sua convivência no sistema; por último, resta 
imperiosa a afirmativa de que, se as regras para ser aplicadas devem 
sopesar os princípios que as instruem, estes são hierarquicamente 
superiores às mesmas, conquanto este não seja um entendimento 
majoritário”.163 

 

Ronald Dworkin e Robert Alexy, citados por Garcia, opinam que: 
 

Os princípios se distanciam das regras na medida em que 
permitem uma maior aproximação entre o direito e os 
valores sociais, não expressando conseqüências jurídicas 
que se implementem, automaticamente, com a simples 
ocorrência de determinadas condições, o que impede sejam 
disciplinadas, a priori, todas as suas formas de aplicação. 
Além disso, enquanto o conflito entre regras é resolvido na 
dimensão da validade, a colisão entre os princípios é 
dirimida a partir de uma técnica de ponderação, consoante o 
peso que apresentem no caso concreto.164  

 
                                                 
27 Cambi, Norma e Processo na Crença Democrática, p. 325-347. 
163 Coelho, Sistema e princípios constitucionais tributários, p.14. 
164 Cf. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Massachussets, 1980, p. 24, e Cf. 

Robert Alexy,      
    Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, 1994, p. 77 e Ronald Dworkin, op. cit., 

1980, p. 26/27,    
    apud Emerson Garcia, Dignidade da pessoa humana: referenciais 

metodológicos e regime   
    jurídico, p. 5. 
30 Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 158 -159. 



Bobbio declara que: 
 

os princípios são apenas, a meu ver, normas fundamentais 
ou generalíssimas do sistema, as normas são mais gerais. A 
palavra princípios leva a engano, tanto que é  velha a 
questão entre os juristas se os princípios gerais são normas. 
Para mim, não há dúvida: os princípios gerais são normas 
como todas as outras. E esta é também a tese sustentada 
por Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são 
normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de 
mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios 
são extraídos, através de um procedimento de 
generalização sucessiva, não se vê porque não devam ser 
normas também eles: se abstraio da espécie animal obtenho 
sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, 
a função para qual são extraídos e empregados é a mesma 
cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular 
um caso. E com que finalidade são extraídos em casos de 
lacuna ? Para regular um comportamento não-
regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que 
servem as normas expressas. E por que não deveriam ser 
normas ?165 

 

Emerson Garcia conclui:  
Não obstante a evolução, ainda não se chegou a um 
consenso quanto à identificação da linha limítrofe que 
separa as regras dos princípios, vale dizer, quando 
determinada disposição consusbstanciará uma regra ou 
quando deve ser concebida como um princípio”.166 

 
2. Sentença 

 
Os atos do juiz classificam-se em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos. 

Ato processual de inteligência do juiz e de declaração, que 

concretiza a tutela jurisdicional do Estado, a sentença era o ato pelo qual o 

juiz punha fim ao processo, com ou sem julgamento de mérito, conforme 

dispunha o art. 162, §1º, do CPC. 

 
                                                 
 
166 Garcia, A moralidade Administrativa e sua Densificação, p. 5. 



2.1.  a sentença e sua nomenclatura antes da Lei nº 11.232  

 

Ao elaborar a sentença, o juiz faz uma apreciação intelectual 

das questões de fato e de direito insertas no processo. Daí profere um 

julgamento racional motivado.167 

A sentença também contém um comando, ato de vontade de 

seu prolator, que, limitado pelo sistema jurídico, não se caracteriza por ser 

um ato arbitrário. 

Moacyr Amaral Santos cita que: 
A doutrina dominante, entretanto, sem negar que na 
sentença se contém um ato de inteligência, um ato lógico, 
nela vê também, e especialmente, um ato de vontade 
(Chiovenda, Calamandrei,Carnelutti, Redenti, Liebman, 
Michelli etc.).168 

 

Para Chiovenda,  a sentença é a afirmação da vontade da lei, 

aplicada ao caso concreto. Ela traz em seu bojo a afirmação da vontade da 

lei, declarada pelo juiz, como órgão do Estado.169  

A sentença de mérito ou definitiva, também chamada sentença de 

fundo, é aquela que extingue o processo com julgamento do mérito. Por meio dela 

o juiz decide o mérito e define a lide, acolhendo o pedido formulado pelo autor, ou 

rejeitando-o, no todo ou em parte, regendo-se pelos arts. 269, l e 459 do CPC. A 

publicação da sentença é o registro do cumprimento do ofício do juiz.  

A sentença terminativa ou processual, também conhecida por formal, 

é a que põe fim ao processo, sem apreciação de fundo, já que motivada por falta 

                                                 
167 Barbosa Moreira, A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de 
Direito,   
    in Temas de Direito Processual, p. 83 e ss. 
33 Santos, Primeiras Linhas de direito processual civil, p. 11. 
34 Ibid., p. 11. 
 
 
 



de pressupostos processuais e das condições da ação, regendo-se pelo art. 267 

do CPC. 

 
2.1.2. Sentenças Inexistentes 

  

Juridicamente a sentença pode ser existente ou inexistente. 

Diz-se inexistente quando não ingressa no mundo jurídico, apesar de 

configura-se no mundo fático. Tem mera aparência ou simulacro, cujo valor 

jurídico é negado pelo Direito. 

São sentenças juridicamente inexistentes: 

a) aquelas proferidas por quem não é juiz, destituído, pois, de 

jurisdição (se a decisão for de juiz incompetente, será nula, em caso de 

incompetência absoluta, ou anulável, na hipótese de incompetência 

relativa); 

b) as sentenças sem assinatura do juiz (art. 164 do CPC); 

c) sentenças sem conclusão ou dispositivo; 

d) sentenças proferidas em prévia citação. 

Sendo inexistentes, logicamente não há que se cogitar de sua 

validade ou eficácia, pois estas pressupõem aquelas. 

Juridicamente também se fala em sentença válida ou inválida. 

Válida é aquela que, estando formalmente perfeita, atende a todas 

exigências legais, em particular àquelas constantes dos arts. 128, 164, 458, 

460 do CPC e 832 da CLT. 

De modo contrário, inválida ou nula é a sentença proferida com 

ausência de alguma formalidade essencial imposta por lei, que não ostente  

tamanha gravidade a ponto de torná-la inexistente sob o ponto de vista 
jurídico. 

Exemplo de sentença nula ou inválida acontece quando é 

proferida sem relatório ou sem fundamentação ou quando a motivação e o 

dispositivo se contradizem; a sentença extra petita e citra petita (arts. 128 e 



460 do CPC) (6), a sentença proferida por juiz absolutamente incompetente 

(CPC, art. 113, § 2º). 
As partes têm a liberdade de pedir o que quiserem. O juiz, 
superadas as questões preliminares, enfrentando o mérito, 
tem o poder de julgar procedentes, improcedentes ou 
parcialmente procedentes tais pedidos. Mas o juiz não pode 
julgar menos do que pedido (citra petita), além do que foi 
pedido (ultra petita) ou fora daquilo que compreenda o 
pedido (extra petita). As partes, por sua vez, exercendo a 
liberdade de limitar a atuação do juiz a determinados 
pedidos, também não podem exigir que o juiz decida a não 
ser o que foi pedido.170 

 
 

2.1.3. requisitos da sentença 
 

De acordo com o  art. 458 do CPC, são requisitos essenciais da 

sentença: I - o relatório, que conterá o nome das partes, a suma do pedido e 

da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas 

no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisaria as 

questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em  

que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 

Para Pontes de Miranda, "relatório é a exposição que o juiz faz, de 

todos os fatos e razões de direito que as partes alegaram, e história relevante do 

processo". O relatório é requisito essencial da sentença porque sua 

preparação serve para disciplinar o estudo dos autos pelo juiz e evitar que 

fatos importantes para o julgamento sejam esquecidos.171 

O relatório ou histórico, com o resumo do pedido e da defesa, 

é, segundo Costa Machado, 
narrativa sintética do desenvolvimento do processo a partir 
da petição inicial até o último ato que antecede a sentença, 
incluindo a referência a todos os incidentes [...] Os 
elementos identificatórios da ação e da defesa constantes 
do texto são absolutamente indispensáveis à narração, sob 

                                                 
35 Portanova, Princípios do processo civil, p. 111. 
171 Pontes de Miranda, Comentários ao código de processo civil, p. 66. 



pena de nulidade.[...] A falta de relatório gera nulidade da 
sentença; o relatório sucinto é apenas irregularidade sem 
sanção.172 

Em suma, deve “o histórico conter, resumida mas fielmente, a 

referência de todos os dados apresentados pelos autos, para tornar-se conhecido 

o fato, nos seus pormenores, nas mais extremas minúcias." 173 

Motivação ou fundamentação é o requisito da sentença, onde 

constam as razões da decisão, ou seja, a apreciação das questões de fato 

ou de direito necessárias ao julgamento, e a conclusão ou dispositivo, parte 

da sentença em que se dá a resolução das questões submetidas ao órgão 

judicante.  

Os fundamentos da sentença permitem: 

- demonstrar as razões pelas quais o juiz acolheu ou rejeitou o 

pedido, e sua exigência encontra-se disposta no inc. IX, do art. 93, da 

CF/88. Não são admitidas sentenças que não façam referência aos motivos 

pelos quais o juiz acolheu ou não uma prova. A fundamentação permite: 

- ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, se for o 

caso, interpor recurso, fundamentá-lo adequadamente, demonstrando os 

equívocos da sentença. 

- ao órgão de segundo grau entender os motivos que levaram o 

julgador de primeiro grau a dar ou não razão ao autor. 
Somente por meio do conhecimento da motivação da 
sentença é possível ao tribunal julgá-la justa ou injusta, certa 
ou errada, por força do recurso da parte vencida. [...] A falta 
de enfrentamento de todo um fundamento jurídico 
apresentado pelo autor ou de todo um fundamento da 
defesa é sinônimo de falta de motivação, tornando nula a 
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sentença. A ausência de enfrentamento apenas de algumas 
questões, por outro lado, nada significa.174  

 

Não são admitidas sentenças que não façam referência aos 

motivos pelos quais o juiz acolheu ou não uma prova. 

A parte dispositiva é aquela que dá resposta ao pedido do 

autor. É também chamada de conclusão da sentença, uma vez que contém 

a decisão da causa. A falta de decisão torna o ato inexistente. No 

dispositivo, o juiz poderá, conforme o caso, anular o processo, declarar sua 

extinção, julgar o autor carecedor da ação, ou julgar o pedido procedente ou 

improcedente. 

Para Giovanni Leone, 

A parte dispositiva da sentença constitui a parte conclusiva 
da decisão, aquela na qual o juiz enuncia a condenação 
(com a indicação da pena aplicada em concreto, e das 
eventuais medidas de segurança, em conjunto com as 
demais providências em matéria de custas e eventualmente 
na matéria de ressarcimento do dano ou de restituição), ou 
de absolvição, enunciando seu motivo. Constitui, portanto, o 
ponto final da trajetória lógica levado a cabo pelo juiz, e 
representa a declaração jurisdicional da vontade da lei no 
caso específico levado a conhecimento do juiz... .175  

 

Sintetiza Nilo Barrios de Brum, que a sentença toma corpo por 

meio de seus requisitos: "relatório, em que o juiz registra os principais 

                                                 
 
175 “La parte dispositiva de la sentencia constituye la parte conclusiva de la decisión, aquella en la  

cual el juez enuncia la condena (con la indicación de la pena infligida en concreto, y la de las 
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enunciando su motivo. Constituye, por tanto, el punto final del recorrido lógico llevado a cabo por 

el juez, y representa la declaración jurisdiccional de la vonluntad de ley en el caso específico 

llevado a conocimento del juez...” Leone, Tratado de derecho procesal penal, p. 373. 
41 Brum, Requisitos retóricos da sentença penal, p. 40. 

 



acontecimentos do processo; a motivação, na qual o juízo sustenta sua decisão; e 

finalmente o dispositivo, pelo qual é expedido o comando da decisão".176  

 

2.1.4. O novo conceito de sentença 

O sistema processual civil brasileiro, representado pelo Código 

de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11. 01.1973, passa pela terceira onda de 

reforma. Rumando à tempestividade e à efetividade da tutela jurisdicional, 

isto é, objetivando acelerar a efetiva satisfação dos direitos, algumas 

alterações no CPC têm colaborado para esse intento. 

Uma vez levada a questão ao Poder Judiciário, a tradicional via 

crucis processual iniciava-se pelo processo de conhecimento, atividade 

meramente cognitiva, que tem por objeto a certeza jurídica quanto ao direito 

que deve solucionar o conflito, mediante a “formulação da norma jurídica 

concreta.” Conhecendo os fatos afirmados e provados pelas partes e o 

direito abstrato para decidir a controvérsia, o juiz, por meio da sentença, 

declara o direito concretamente, que deve reger a situação vivenciada pelas 

partes. Com a definitividade da decisão, formando-se coisa julgada, o 

processo de conhecimento atingia seu fim. 

Em outras palavras, segundo Almeida Júnior, 
pode-se dizer que o processo de conhecimento é o processo 
de definição de direito. É aquele processo que começa sem 
ser possível, naquele momento, dizer quem tem razão entre 
as duas ou mais partes. Somente ao final, quando o juiz 
estiver satisfeito com o contexto probatório dos autos, é que 
ele (o juiz) definirá quem tem o direito e quem tem a 
obrigação e em que proporção tem. Por isso é que se 
chama processo de conhecimento.177 

 

                                                 
 
177 Almeida Júnior, Leis nºs 11.232, de 22 de dezembro de 2005, 11.277 e 11.276, ambas de 07 

de fevereiro de 2006. 



Uma nova relação processual, a executória, faz-se necessária 

para a consecução dos objetivos da parte vencedora. 

O processo de execução, ainda segundo Almeida Júnior, 
Já começa quando se sabe quem tem direito (credor) e qual 
é esse direito, e quem tem obrigação (devedor) e qual será 
essa obrigação. Nesta modalidade de processo já não mais 
se visa a uma definição de direito, por que esse direito já 
está definido. Poder-se-ia perguntar: Para que então serve o 
processo de execução? Este serve para realizar (satisfazer) 
o direito já definido, quando, apesar dessa definição, a parte 
obrigada não satisfaça espontaneamente a obrigação.178  

 
O que se tem em vista é a superação da dualidade de 

mecanismos jurisdicionais visando a um mesmo objetivo, esclarece Almeida 

Júnior, afirmando que, por meio de: 

 
reconhecimento de efeitos mandamentais e executivos nos 
processos de conhecimento, possibilitando-se, destarte, 
cognição e execução em uma única demanda, dispensando 
a subseqüente relação executiva, bastando serem 
realizados atos executivos no próprio processo cognitivo 
para atingir a satisfação fática imposta pela decisão de 
mérito, seja ela provisória ou definitiva”. O que se pretende é 
o “sincretismo das tutelas processuais, garantindo ao juiz, e, 
por conseguinte, àquele que busca a tutela judicial que se 
lhe defiram medidas executivas já no curso do processo de 
conhecimento, de maneira muito mais ágil e eficiente.179  

 

Depreende-se, então, do acima exposto, que a execução de 

título judicial é suprimida, surgindo o instituto do cumprimento da sentença 

judicial.  

Dizia Couture que o processo “nasce com a iniciativa do autor, 

delimita-se com a contestação do demandado, e culmina com a sentença do 

juiz”.180 
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 Poder-se-ia, então, dizer que o “processo tem por fim a constituição 

da coisa julgada, do efeito de que a pretensão do autor valha no futuro diante dos 

tribunais”.181 

A Lei nº 11.232, de 22.12.2005, traz um novo conceito de 

sentença. Anteriormente, no art. 162, § 1º, do CPC, lia-se “sentença é o ato 

pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. A 

nova redação dispõe que “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das 

situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. 

Assim, já não é relevante se a decisão atingiu o mérito, se é 

definitiva (a que resolve o mérito no todo ou em parte) ou terminativa (a que 

põem fim ao processo, sem lhe resolver o mérito). O que importa são os 

efeitos, de modo que se pode dizer que a sentença extingue as relações 

processuais. Ela põe fim ao processo visto como somatório dos atos 

processuais. 

Para Costa Machado, 
 

a partir de 2006, sentença já não é 
necessariamente o ato que encerrra o processo ( como visto, após a 
sentença condenatória a pagar quantia, o processo entra na fase de 
execução, ou de “cumprimento da sentença”, como querem os arts. 475-
I a 475-R), de sorte que pareceu bem ao legislador reformista afirmar 
que sentença é o ato judicial “que implica alguma das situações 
previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”, quais sejam: 1ª) a fase de 
execução, ou “cumprimento da sentença”, nos casos de procedência de 
pedido do inc. I do art. 269 (quando a sentença condenar a pagar 
quantia ou ordenar ao réu um facere ou non facere ou a entrega de 
alguma coisa), reconhecimento jurídico do pedido do inc. II, e transação 
do inc. III; 2ª) a extinção do processo nos casos dos incs IV e V do art. 
269 ( decadência, prescrição ou renúncia) ou em qualquer das  
hipóteses previstas nos incs. I a XI do art. 267.182  

 

Importa dizer que para este autor 
a eliminação da necessidade de um 

‘processo de execução por quantia’ após a condenação e, com ela, a 
eliminação da necessidade de citação do devedor para pagar (entraves 
à satisfação do crédito em prazo razoável) permitirão indubitavelmente 
uma economia significativa de tempo e de trabalho judiciário para que se 
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47 Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado, p. 222-223. 



alcance a penhora de bens e a almejada realização do direito de crédito 
do autor da ação.183  

 

Alterações houve também nos arts. 267 e 269 do CPC, em 

função da nova Lei.  Rezavam o art. 267 “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito”. e o 269 “Extingue-se o processo com julgamento de 

mérito”. Com nova redação, têm-se, respectivamente, “Extingue-se o 

processo, sem resolução do mérito:” e “Haverá resolução de mérito:”. Em 

ambos os casos, a expressão julgamento de mérito foi substituída por 

“resolução de mérito”. 

O art. 463 do CPC também foi alterado. Antes lia-se: “Ao 

publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só 

podendo alterá-la:”.  Com a modificação, lê-se: ”Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la:”. Deve-se entender, daí, que o que se finda é o ofício de 

julgar. Outros atos, porém, o juiz poderá praticá-los: receber recursos, 

modificar ordens coercitivas. Poderá, ainda, praticar atos executivos 

subseqüentes. 

Por meio do art. 466, com a terminologia específica de efeitos 

de sentença, o Código resolveu tratar da questão precisa das ações em que 

se buscam declarações de vontade da parte ex adversa. Manteve-se o art. 

466 e introduziram-se os arts. 466-A, 466-B e 466-C, com os dizeres: 
“Art. 466-A Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a 
sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos 
da declaração não emitida. 
Art.466-B Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não 
cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não 
excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o 
mesmo efeito do contrato a ser firmado. 

Art. 466-C Tratando-se de contrato que tenha por 
objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a 
ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, 
nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível.” 
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3.RAZÕES POLÍTICO-JURÍDICAS DA EXIGÊNCIA DA MOTIVAÇÃO 

 

Uma nova página da história do pensamento político, a partir da 

propagação dos postulados preconizados pela Revolução Francesa em 

1789, vem acentuar a supremacia do Estado moderno no exercício da 

jurisdição, na qual os órgãos estatais vêem materializado o poder conferido 

com a finalidade ímpar de compor os conflitos de interesses surgidos na 

sociedade.184  

Interessante o ponto de vista de Robert Jacob sobre a 

formação da função de julgar. Segundo ele, 
um dos principais fatores que determinaram o perfil do juiz 
tal como o concebemos se deve à  influência cristã no 
processo, quando o ato de julgar, desde a ascensão do 
absolutismo monárquico, passa a ser definido como uma 
delegação divina e do rei ao julgador, determinando a 
independência quase completa do juiz em relação à 
política.185 

 

Para Jacob, a idéia da autonomia do juiz e do seu ato de julgar 

em relação à política, bem como a separação de poderes, possui origem 

religiosa. O julgamento de Deus representa um modo de interação entre 

Deus e os homens e uma modo de resolução dos litígios próprio à 

cristandade latina ocidental do primeiro milênio. 

Em uma civilização dominada pela distinção do espiritual e do 

temporal, a função de julgar, na medida em que ela repousa sobre uma 

delegação de Deus a certos homens, participa sempre do espiritual. Os 

sitemas jurídicos da Europa medieval devem originar-se do processo de 

apropriação pelos homens da justiça de Deus. 

                                                 
49 Cruz e Tucci, A motivação da sentença no processo civil, p. 1. 
185 Jacob, Le jugement de dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire 

europeenne, p.87-104.. 



Instituto de influência histórica na atividade do juiz é a 

motivação da sentença, pois após a Revolução Francesa a obrigatoriedade 

da motivação da sentença passoua ser a forma principal de controlar e 

limitar os poderes do julgador. 

A delegação da função de julgar, seja por Deus ou pelo rei, tem 

prolongamentos que se inserem nos ritos da justiça. É o juiz o responsável 

perante Deus ou rei, o Soberano Julgador, e apóia a autonomia de sua 

consciência em relação ao poder temporal. Ele estabelece uma certa 

independência do Poder Judiciário em relação ao poder político de onde ele 

se origina. Nos juramentos impostos aos juízes ou aos jurados, essa é uma 

idéia muito presente. 

O juiz busca ser imparcial, deve abdicar de suas paixões, de 

seus interesses, de seus medos, de suas fidelidades temporais. 

O ato de julgar localiza-se numa zona estreita entre o profano e 

a espiritualidade. É uma espécie de renúncia do mundo. 

A obrigatoriedade de o juiz motivar suas decisões exerce, ao 

longo dos tempos, uma certa limitação em seu poder de julgamento. O 

controle democrático da função judicial imiscuído na obrigação de motivar 

remonta a sua importância aos primórdios da Revolução Francesa, pois, até 

então, o poder concentrava-se no Executivo, em prejuízo do poder 

jurisdicional.  Assim, a lei francesa 16, de 24 de agosto de 1790, estabelecia 

em seu Título V, art. 15: 
A redação dos julgamentos, tanto na apelação quanto na 
primeira instância, conterá quatro partes distintas. Na 
primeira os nomes e as qualidades das partes serão 
enunciadas. Na segunda as questões de fato e de direito 
que constituem o processo serão colocadas com precisão. 
Na terceira, o resultado dos fatos reconhecidos ou 
constatados pela instrução e os motivos que determinaram o 



julgamento, serão expostos. A quarta enfim conterá o 
dispositivo do julgamento.186 
 

É cristalina a preocupação de conter o quanto possível o poder 

do juiz, seguindo a idéia de Montesquieu do juiz como bouche de la loi, 

caracterizando-se como uma reação geral aos poderes que eles haviam 

ganho desde o século XIV, instaurando um autoritarismo do tipo 

jurisdicional. Essa reação é também fruto da imposição do Poder Executivo. 
É fato histórico que os revolucionários franceses, notadamente 

Robespierre, tinham grande desconfiança em relação aos magistrados, 

asseverando, inclusive, que eles deveriam se limitar a ser apenas a “boca da lei”. 

Era grande a preocupação em vedar o arbítrio do juiz, como esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni: “Como os magistrados anteriores à Revolução Francesa 

eram considerados aliados da nobreza e do clero, a burguesia nutria justificada 

desconfiança em relação aos juízes. Daí mais uma razão para pretender manter o 

Judiciário submisso ao Legislativo e destituído de poderes de execução”.187 
Não se pode admitir como coincidência a inserção de um dispositivo 

a respeito da fundamentação das decisões judiciais no art. 15 da Lei de 

Organização Judiciária, em 1790, que  “impôs a exigência aos juízes da 

demonstração das razões de julgar, pois deveriam ser dados à publicidade, 

princípio ratificado pelo Code de Procédure Civile (1807, art.141)”.188 

  

                                                 
186 “La rédaction des jugements, tant sur l’appel qu’en première instance, 

contiendra quatre parties distinctes. Dans la première les noms et les qualités 
des parties seront énoncés. Dans le seconde les questions de fait et de droit qui 
constituent le procés seront posées avec precision. Dans la troisième, le résultat 
de faits reconnus ou constatés par l’instruction et les motifs qui auront determiné 
le jugement, seront exprimés. La quatrième enfin contiendra le dispositif du 
jugement.” Mancuso, Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli 
XVI-XVII (Note in margine a studi recenti con il testo de una sentenza del 1299). 
In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Anno XLIX, n. 1. Milano, Dott. 
A. Giuffrè Editore, 1995.  p. 285-310. Apud César Antônio Serbena, 
Considerações sobre o juiz, a sentença e a tutela preventiva na história do 
processo civil, p. 110. 

187 Marinoni, Técnica Processual e Tutela dos Direitos,p. 38. 
188 Rosas, Direito processual constitucional: princípios constitucionais do processo civil, p. 43. 



Segundo Serbena,  
Pode-se afirmar que o clima ideológico iluminista constitui 
um fértil terreno para o problema da motivação da sentença, 
mas certamente não constitui o fundamento determinante da 
normativa de 1790.189 
 

O monopólio da administração da justiça (princípio da 

inafastabilidade) e a efetividade daí decorrentes possuem, em nossos dias, 

“expressivo significado político de enérgica afirmação da soberania”.190 

 É de lembrar-se que na Inglaterra, somente com o Ato do 

Estabelecimento, de 12 de junho de 1701, houve determinação explícita que 

os magistrados se conservariam em seus cargos, independentemente da 

vontade real, desde que mostrassem zelo no desempenho de seus deveres 

funcionais, somente podendo ser afastados de seus cargos por decisão de 

ambas as casas do Parlamento.191 

Essa legitimidade estatal é regulamentada por inúmeras regras 

que imprimem um nítido caráter público e autônomo ao processo hodierno. 

Segundo Rocco, o Estado, por intermédio do órgão investido na 

jurisdição, aplica a norma legal, bem como, eventualmente, as demais 

formas de expressão do direito, ao caso concreto, declarando qual tutela 

jurídica o ordenamento legal concede a um determinado interesse.192  
 

 

Para Márcia Fratari Majadas, 
Processo é o instrumento próprio para se conhecer e decidir a lide. Por 
meio dele, o juiz cumpre a função jurisdicional do Estado e concretiza 
uma função de poder, que, em última análise, pertence ao povo, 
juridicamente personificado na figura do Estado. Sentença, nos termos 
do art. 162 do CPC, é o ato culminante do processo. Motivar decisões 

                                                 
189 Serbena, Considerações sobre o juiz, a sentença e a tutela preventiva na história do 

processo civil, p. 111. 
190 Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 82.  
191 Souza Júnior, O Tribunal Constitucional como Poder, p. 48, 49 e 53.  
57 Rocco, La sentenza civile, p.28. 
 
 



judiciais é a garantia inerente ao Estado de Direito que se manifesta por 
meio da análise e apreciação das questões de fato e de direito, 
envolvidas no processo”.193 

 

Referências há a respeito da necessidade de fundamentação 

de decisões na Antigüidade, conforme assevera Veras Filho:   
Historicamente, a obrigatoriedade da motivação das 
decisões judiciais, não obstante haver registro em antigas 
civilizações orientais, só veio a ser admitida no Ocidente no 
final do Século XVIII. Na realidade, essa exigência-garantia 
começou a ser adotada a partir do Século XIX em quase 
todos os códigos processuais dos países da Europa, dos 
quais se citam, verbi gratia: o da Espanha, em 1851; da 
Alemanha, em 1877; da Áustria, em 1895; expandindo-se, 
mais tarde, para a Itália, Portugal e Bélgica.” 194 

 
James Marins confirma que semelhante dispositivo,  

na mesma época, consagrou-se, também, na Prússia, em 
1793; na Península Itálica, em Nápoles, em 1774; no 
Principado de Trento, em 1788, já havia dispositivos sobre a 
obrigatoriedade de fundamentação. No século XIX, na 
França, se reafirmou o Princípio da Fundamentação das 
Decisões Judiciais, no Código de Processo Civil, e foi 
corroborado o preceito pela Lei de Organização Judiciária, 
de 1810; na Itália, da mesma forma, em 1865; na Espanha, 
a Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881, no art. 372; e, na 
Alemanha, nas duas famosas ordenações, a alemã, de 
1887, e, também de idioma alemão, a austríaca de 1895, § 
414. O mesmo fenômeno se repetiu no século XX, com o 
Código italiano de 1940, art. 132; o Código português de 
1967, art. 659; o belga de 1967, também, art. 780; o Código 
argentino de 1970, e o francês de 1975. Portanto, 
amplamente consagrado nos ambientes culturais e nos 
momentos históricos mais distintos, o princípio da 
fundamentação da decisão judicial”.195 

 

                                                 
58 Majadas, Sentença Civil: Motivação, p. 30 e ss. 
59 Veras Filho, A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, 
p. 244 
60 Marins, Está ou não o Juiz obrigado a analisar e decidir sobre todas as questões postas 

em julgamento ?, p. 130. 
 
 
 



Importa aqui apresentar rica contribuição de Athos Gusmão 

Carneiro: 

Em brevíssima remissão de direito comparado, trago à balha 
o magistério de Pierre Vigny:  ‘L'obligation de motiver les 
jugements est une garantie essentielle contre l'arbitraire; elle 
est la preuve que le magistrar a examiné soigneusement les 
moyens qui lui étaiente soumis et médité sa decision. La 
motivation des jugements favorise l'établissement d'une 
jurisprudence plus cohérente’ (‘Droit Constitutionnel’, tome 
deuxième, ed. 1952, nº 589, pág. 760).  
Algumas Constituições, afora a brasileira, adotam 
expressamente o princípio. Assim a Constituição da 
Colômbia (de 1886, modificada em 1945): 
‘Art. 163. Toda sentença deberá ser motivada’. 
Também a Lei Magna do Peru, de 1979: 
‘Art. 233. Son garantias de la administración de justicia: 
 
4. La motivación escrita de las resoluciones, en todas las 
instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos en que se sustentan.’ 
Pela Constituição do reino da Bélgica: ‘Art. 97. Tout 
jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique’." 
196 

 
A obrigatoriedade de motivar sentenças judiciais é uma tradição 

no direito luso-brasileiro, prevista na principal e mais importante das leis 

portuguesas, antes de o Brasil atingir sua independência política, em 7 de 

setembro de 1822: as Ordenações Filipinas (promulgadas por Felipe II de 

Espanha e I de Portugal, em 1603), que no Livro III, Título LXVI, §7°, 

primeira parte, dispunha: 
E para as partes saberem se lhes convém apellar (sic), ou 
aggravar (sic) das sentenças diffinitivas (sic), ou vir com 
embargos a ellas (sic), e os Juízes da mór alçada 
entenderem melhor os fundamentos, por que os Juízes 
inferiores se movem a condenar, ou absolver, mandamos 
que todos nossos Desembargadores, e quaesquer (sic) 
outros Julgadores, ora sejam Letrados, ora não o sejam, 
declarem specificamente (sic) em suas sentenças diffinitivas 
(sic), assim na primeira instancia (sic), como no caso da 

                                                 
196 Carneiro, Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada, - Conceitos – 

Nulidade, pág. 5 e ss. 



appelação (sic), ou aggravo (sic), ou revista, as causas, em 
que se fundaram a condenar, ou absolver, ou confirmar, ou 
revogar.” 197 

 
 

Referindo-se ao assunto, Pimenta Bueno afirma que “este 

preceito, que faz com que a sentença encerre sua própria justificação, ou 

demonstre sua própria justiça, dá-lhe grande força moral e limita muito o arbítrio 

dos juízes”.198 

Sobre o assunto, Manoel de Almeida e Souza de Lobão tece o 

seguinte comentário:” he um justo preceito da nossa Ord. L. 3, T. 66, § 7º. Ella 

dá a razão; mas, quanto a mim, a arcana é para os juízes mostrarem ao publico a 

propria jurisprudência, e o exato exame dos autos".199
   

Depois da emancipação política, com relação à 
obrigatoriedade de fundamentação, não surgiu nada de 
novo por um longo período, até, então, o surgimento do 
Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, sendo o 
primeiro ato legislativo nacional a abordar esse assunto. 
Nesse regulamento, o art. 232 dizia que a “sentença deve 
ser clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação com 
os fundamentos respectivos, motivando com precisão o seu 
julgado, e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou 
estylo (sic) em que funda”200. 

 

Em verdade, não existiu nas constituições brasileiras 

dispositivo que consignasse a obrigatoriedade de motivação das decisões 

judiciais. Todavia, a legislação infraconstitucional brasileira, em seus 

códigos processuais estaduais, já mencionava como requisito da sentença a 

sua fundamentação. Nelson Nery Junior apresenta como exemplos os 

antigos códigos de processo do Maranhão (art. 322), Bahia (art. 308), 

Pernambuco (art. 388), Rio Grande do Sul (art. 499), Minas Gerais (art. 382) 

                                                 
197 Código Filipino, a esse respeito José Carlos Moreira Alves, A Motivação das decisões judiciais 

como garantia inerente ao Estado de Direito, in Temas de Direito Processual,p. 83 e ss. 
198 Pimenta Bueno, Formalidades do Processo Civil, p. 238-239. 
199 Lobão, Segundas Linhas, notas 568 e 569. 
200 Nojiri, O dever de fundamentar as decisões judiciais, p. 26. 



e de São Paulo (art. 333). Cita também o art. 273, caput do CPC do Distrito 

Federal ( de 1924), o art. 330 do CPC do Ceará e art. 231 do CPC do 

Paraná.201
 

O art. 16, XVI da Constituição Federal de 1937202 impõe o 

restabelecimento da unidade legislativa sobre matéria processual e já no 

Código de Processo Civil de 18 de setembro de 1939 consta a 

                                                 
66 Todos os artigos elencados abaixo se encontram em Nélson Nery Júnior, 
Princípios do          
   Processo Civil na Constituição Federal, p.173-174. “Art.308. Os motivos 
precisos da decisão,     
   tanto de facto, como de direito, devem ser escrupulosamente consignados na 
sentença.”  
   “Art.499. A sentença deve ser clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação 

com os fundamentos respectivos; motivando com previsão o seu julgado e 
declarando, sob sua responsabilidade, a lei, uso ou estilo em que se funda”. 
“Art.382. A sentença deve ser clara, concisa, sem divagações scientíficas, 
escripta, datada e assignada pelo juiz e conter: 1) os nomes das partes; 2) um 
relatório summário do pedido e da defesa, com os respectivos fundamentos, e 
das provas adduzidas; 3)os motivos precisos da decisão, declarando a lei, o uso, 
o estylo, ou princípios geraes do direito, em que se fundar”. “Art.333. A sentença, 
que será escripta, datada e assignada pelo juiz, deverá conter, sob pena de 
nulidade: I – os nomes das partes; II – o relatório do pedido e da defesa; III – os 
fundamentos da decisão, de facto e de direito.” 
“Art.273. A sentença definitiva deve ser clara, mencionar os nomes das partes, 
summariar o pedido e a defesa com os fundamentos respectivos, e conter os 
motivos da decisão, a indicação da lei, regulamento, uso e estylo, em que se 
fundar.” “Art.330. A sentença conterá os nomes das partes e deve ser clara, 
summariando o juiz o pedido, a contestação, os princípios argumentos da réplica 
e tréplica, quando haja, mencionando as qualidades das provas, além de motivar 
com precisão o seu julgado e declarar a lei, o princípio de direito, costume ou 
estylo jurídico em que se fundar.” “Art.231. A sentença  será  escripta, datada  e  
assignada  pelo juiz, e conterá: 1° - os nomes e qualidade das partes; 2° - o 
resumo do pedido e da defesa, com os respectivos fundamentos; 3° - os motivos 
do julgamento, expostos com precisão, tanto de facto com de direito; 4° - a 
conclusão absolutória ou condemnatória.”  

67 “Art.16. Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes 
matérias: (...) XVI –o direito  civil, o direito  comercial, o  direito  aéreo, o direito  
operário, o  direito penal e o direito  processual; (...).”  Walter Costa Porto, 
Constituições Brasileiras: 1937, p.73-74. 

 
 



obrigatoriedade de fundamentar as decisões judiciais,203 como também no 

Código de Processo Civil de 11 de janeiro de 1973,204
  e no Código de 

Processo Penal,205 dando, assim, ao juiz uma imparcialidade e uma 

legalidade nas decisões.206
  

A motivação das decisões judiciais servia como uma garantia 

de sua impugnação para efeito de reforma, por isso leis processuais 

                                                 
203 Além do art. 118 parágrafo único que dispunha “o juiz indicará na sentença ou 

despacho os fatos e circunstâncias que motivaram o seu convencimento.”  
Tinha, também, o art.280 que prescrevia: “Art.280 – A sentença, que deverá ser 
clara e precisa, conterá: (...) II –   os fundamentos de facto (sic) e de direito; (...). 
Parágrafo único. O relatório mencionará o nome das partes, o pedido e o resumo 
dos respectivos fundamentos.”  Sergio Nojiri, O dever de fundamentar as 
decisões judiciais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.27. 

69 “Art.131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos 
que lhe formaram o convencimento.” E mais os artigos 165 e 458 que já foram explicados, em 
nota anterior. Angher (coord.), Código de Processo Civil. 

70 “Art.381. A sentença conterá: (...) III – a indicação dos motivos de fato e de 
direito em que se fundar a decisão. Angher (coord.),Código de Processo Penal.   

71 Veras Filho, A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, 
p.244.  

72 “Art.381. A sentença conterá: (...) III – a  indicação dos  motivos  de  fato e de 
direito em que se fundar a decisão.” Angher  (coord.), Código de Processo 
Penal.  

73 “Art.165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do 
disposto no artigo 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de 
modo conciso.” “Art.458. São requisitos essenciais da sentença: (...) II – os 
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.” Angher 
(coord.), Código de Processo Civil. 

74 “Art.832. Da decisão deverão constar (...) os fundamentos da decisão e a 
respectiva conclusão. ”Angher (coord.), Consolidação das leis do trabalho. 

75 O artigo 153, §4° é da emenda constitucional n° 01 de 17/10/1969 – Emenda a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. O artigo está inserido 
no capítulo IV, que trata dos direitos e garantias individuais.  “Art.153. A 
Constituição assegura aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos  têrmos  (sic)  seguintes: (...) §4°. A lei não poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário, qualquer lesão de direito individual.”    

 
 
 
 
 



garantiam a necessidade de motivação, como no Código de Processo 

Penal, art.381207 ; Código de Processo Civil, art.165 c/c art.458208 ; 

Consolidação das Leis do Trabalho, art.832209, e, ainda, várias 

Constituições, como a belga, a italiana, a grega e diversas latino-

americanas, primam pela aplicação do princípio da motivação como status 

constitucional, tendo surgido na Constituição brasileira de 1988, no art.93, 

inciso IX; que antes decorria do §4º do art.153210  da Constituição de 

1969211.212
  

A Constituição Federal brasileira de 1988 apresenta vários 

princípios processuais em todo o seu corpo de artigos. 

É, porém, no art. 5º que estão elencados os principais direitos e 

garantias fundamentais. Esses princípios que se encontram abrigados na 

CF são verdadeiros alicerces do Estado Democrático de Direito e permitem 

para os vários processos (o administrativo, o civil e o penal) uma estrutura 

comum. Assim, consubstancia-se uma padronização constitucional do 

processo. 
Assim, o processo deixa de ser visto como um mero 
conjunto de atos que compõem o procedimento previsto nas 
leis, para ser considerado um instrumento de efetivação dos 
valores constitucionais. Dessa maneira, o mecanismo 
processual não pode ser concebido apenas como um 

                                                 
  
 
 
  
 
  
76 Cintra, Grinover e Dinamarco, Teoria geral do  processo, p. 68.  
77 Em O dever de fundamentar as decisões judiciais, p. 26, Sergio Nojiri diz, em 

nota de rodapé, que naquela época existia regra expressa impondo multa de 
vinte cruzados ao juiz que  infringisse o dever de fundamentar a decisão.  

78 Cambi  e Cambi, Processo Administrativo ( Disciplinar) e Princípio da ampla defesa na 
Constituição Federal de 1988. 

79 Ibid. 
 
  



instrumento técnico, voltado a resolução de um conflito de 
interesses, nem, muito menos, como um mecanismo neutro, 
sem preocupações teleológicas. O processo passa, então, a 
ser entendido como um instrumento ético que visa a 
concretização dos valores mais caros ao Estado 
Democrático de Direito, engendrados pelo constituinte. Por 
isso, também deixa de ser compreendido como mera 
técnica, estando profundamente influenciado por fatores 
históricos, sociológicos e políticos. 213 

E concluem os Cambi:  
Portanto, é inegável o paralelo existente entre a disciplina do 
processo e o regime constitucional em que o processo se 
desenvolve. Enfim, todo o direito processual, como ramo do direito 
público, tem suas linhas fundamentais traçadas pelo direito 
constitucional, que, além de prever os princípios processuais, fixa a 
estrutura dos órgãos jurisdicionais e garante a distribuição da justiça, 
o que implica a efetivação dos direitos materiais”.214   
 

A motivação da sentença no direito brasileiro não apresenta 

unanimidade. É um fenômeno visto, pelo menos, por duas óticas díspares, 

sendo que a primeira aprecia o caminho lógico, ou o “iter lógico”, do qual faz 

uso o magistrado para chegar à sua decisão. Em outras palavras, “seria a 

demonstração do raciocínio do Juiz para chegar à sua conclusão, servindo, 

portanto, a que se conheçam tais razões”.215 

Esta vertente um tanto quanto constitucionalista demonstra a 

crença num judiciário caracterizado pela sua imparcialidade, que seria 

demonstrada pela obrigatoriedade de motivação dos atos judiciais. 

É Alexandre de Morais, em seu Direito Constitucional, que 

opina: “Bandrés afirma que a independência judicial constitui um direito 

fundamental dos cidadãos, inclusive o direito à tutela judicial e o direito ao 

processo e julgamento por um Tribunal independente e imparcial.216  
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É por meio da motivação que a parte pode conhecer as razões 

que levaram o Juiz a decidir, permitindo-lhe o direito de inconformismo ante 

o decisium e o respectivo recurso caracterizador do segundo grau de 

jurisdição do ordenamento jurídico brasileiro. 

É o Constituinte, por meio do art. 105 da CF, que elege o 

Superior Tribunal de Justiça órgão que, dentre suas funções, está a de 

padronizar a legislação infraconstitucional. É da lavra do Egrégio Tribunal a 

seguinte ementa: 
A motivação das decisões judiciais reclama do órgão 
julgador, pena de nulidade, explicitação fundamentada 
quanto aos temas suscitados. Elevada a cânone 
constitucional apresenta-se como uma das características 
incisivas do processo contemporâneo, calcado no due 
process of law, representando uma garantia inerente ao 
Estado de Direito”. (STJ – 4ª Turma, ROMS 6465-SP, Rel. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, 29.10.1.997, D.J.U. 
09.12.1.997, p. 64.705 ). 

 

Para outra vertente, a motivação nada mais seria que um 

discurso para justificar a decisão, com a intenção de convencer os 

interessados a respeito de seu decisium.  

Para Silva, segundo aqueles que comungam deste pensamento 

jurídico, 
a motivação não seria elemento de validade de uma decisão 
judicial, mas elemento que colaboraria com o escopo da 
jurisdição, guardando pertinência maior com  a função social 
da jurisdição, enquanto pacificação social de conflitos. De 
todo modo, seja pela adoção de uma, ou de outra destas 
correntes, não se consegue, com clareza, divisar o limite, ou 
a medida em que se teria um parâmetro para aferir o 
conteúdo mínimo de fundamentação de uma decisão 
judicial, malgrado todos concordarem com o fato de que se 
cuida de providência obrigatória.217 

 
3.1. O preceito constitucional da motivação da sentença e o devido processo legal 
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É quase que impossível discorrer sobre o tema referente sem 

fazer menção ao Princípio do Devido Processo Legal. 

O Devido Processo Legal é uma garantia do cidadão, 

constitucionalmente prevista, que assegura tanto o exercício do direito de 

acesso ao Poder Judiciário, como o desenvolvimento do processo, 

conforme previamente estabelecido em leis. 

Em seus aspectos históricos, a origem do princípio está na 

Magna Carta, documento inglês datado de 1215, sancionado pelo Rei João, 

alcunhado Sem Terra (John, the Lackland).  

Originariamente, escrita em Latim bárbaro, idioma oficial e dos 

meios cultos e intelectuais, a Carta Magna das liberdades, ou Concórdia 

entre o Rei João e os Barões para a outorga das liberdades da Igreja e do 

rei inglês, foi a declaração solene que o rei João da Inglaterra, dito João 

Sem Terra, assinou, em 15 de junho de 1215, perante o alto clero e os 

barões do reino. Em seu artigo 39, utiliza-se da expressão per legem terrae, 

que, com o tempo, consubstancia-se no devido processo legal.218 

A expressão due process of law foi primeiramente utilizada 

numa referência ao excerto da Magna Carta, no qual o Rei João assume o 

compromisso de que “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, 

ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de 

qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos 

proceder contra ele senão mediante um julgamento regular pelos seus 

pares ou de harmonia com a lei do país.(“'[n]o free man shall be taken or 

imprisoned or disseized or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him 

nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the 

land.''  
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Na interpretação feita do excerto, em 1354, a parafrase reza, 

em tradução livre, que “ Nenhum homem, seja ele de qualquer condição, 

será expulso de suas terras , nem preso, nem deserdado, ou condenado à 

morte sem que seja submetido ao devido processo legal”.(''No man of what 

state or condition he be, shall be put out of his lands or tenements nor taken, nor 

disinherited, nor put to death, without he be brought to answer by due process of 

law.) 
Sir Edward Coke explica que o termo “by law of the land” é 

equivalente a “ due process of law”, que ele, por sua vez,  definia como “ by 

due process of the common law”, que significa, em tradução livre, “por meio 

de acusação ou denúncia feitas por homens de bem e fiéis seguidores da 

lei... ou por mandado judicial”. Ambos os termos eram processuais, porém  

''law of the land'' foi a princípio a expressão preferida nas cartas coloniais e 

declarações de direitos, e que deu lugar ao termo “due process of law”, 

embora  algumas constituições estaduais continuassem a empregar ambas 

as expressões.219 

 Interessante notar que no século XI procedimentos 

processuais já poderiam ser encontrados, como no decreto do Rei Conrad 

II, em 1037, “no man shall be deprived of a fief... but by the laws of the empire 

and the judgement of his peers...” ( nenhum homem será privado de seu 

feudo... a não ser pelas leis do império e pelo julgamento de seus 

pares...).220  
 
Segundo Portanova, a expressão apareceu pela primeira vez 

numa emenda à Constituição dos Estados Unidos. Coube ao futuro 

presidente dos Estados Unidos, James Madison, na primavera de 1789, a 
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introdução, no Primeiro Congresso, de uma emenda, que veio a converter-

se na Quinta Emenda. “No person shall be... deprived of life, liberty or property, 

without due process of law”. (Nenhuma pessoa será privada de sua vida, 

liberdade ou propriedade sem o devido processo legal).221 

Ensina Rui Portanova que antes mesmo do início da Idade 

Média os cidadãos já esboçavam o desejo da institucionalização de um juiz 

natural, o que veio acontecer mais tarde. A primeira referência legal à 

expressão ‘juiz natural’ é do artigo 17 do título II da Lei Francesa de 

24/08/1790. A primeira referência constitucional a ele encontra-se no texto 

fundamental de 1791. 

 A Magna Carta inglesa, porém, mesmo com a distribuição da 

justiça ainda pelos proprietários de terra e a incipiente justiça estatal, já 

previa sanções a condes e barões (art. 21) e homens livres (art. 39) após 

“julgamento legítimo de seus pares e pela lei da terra”.222  

A CF brasileira determina que as decisões sejam judiciais 

fundamentadas: "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos e fundamentadas todas as decisões,...” (art. 93, IX, CF/88), 

resguardando assim a efetividade do devido processo legal, permitindo o 

seu controle por meio da publicidade e transparência. “Pela análise da 

motivação, afere-se a legalidade, a efetividade e a imparcialidade do juiz, 

com a finalidade de manter a paz social”. 223
   

Ainda segundo Portanova, no Brasil, antes mesmo da 

Constituição de 1988, por estar estipulado no art. 8° e no 10° da Declaração 
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Universal dos Direitos do Homem, de 1948, da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o princípio era consagrado.224  

Hoje, o art. 5°, LIV, menciona que “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. O sentido do 

princípio aparece também no art. 5°, XXXIV (a não-exclusão da apreciação 

do Poder Judiciário de lesão ou ameaça), no XXXVII (o juiz natural) e no LV 

(o contraditório e a ampla defesa). 

Poder-se-ia dizer tratar-se de um megaprincípio ou 

sobreprincípio, pois chega a se confundir com o próprio Estado de Direito. É 

de Nelson Nery Junior a afirmativa de que “em nosso parecer, bastaria a 

norma Constitucional haver adotado o princípio do due process of law para que 

daí decorressem todas as conseqüências processuais que garantiriam aos 

litigantes o direito a um processo e uma sentença justa”. 225 

Não fora o Princípio do Devido Processo Legal, não haveria 

necessidade da motivação das sentenças, uma vez que se poderia utilizar o 

argumento do iudex dixit, de modo analógico ao magister dixit, palavras 

sacramentais, segundo Xavier226, com que os escolásticos medievos se 

referiam a um argumento expendido por Aristóteles, à semelhança dos 

discípulos de Pitágoras. Tais palavras exprimem a submissão indiscutível à 

autoridade de alguém. 

O preceito constitucional da obrigatoriedade da motivação dos 

atos judiciais e o princípio do devido processo legal mantêm, entre si, uma 

relação de interdependência no exercício do Poder, no moderno Estado de 

Direito. 

Preleciona Arendt que: 
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O Poder não é arbitrariedade, mas corresponde à capacidade humana 
não somente de agir, mas de agir de comum acordo. O poder nunca é 
propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente 
enquanto o grupo se considera unido. Quando dizemos que alguém está 
no poder, queremos dizer que está autorizado por um certo número de 
pessoas a atuar em nome delas.227 

 

Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 

e motivadas todas as decisões para resguardar a efetividade do devido 

processo legal. 

Sobre o assunto, reza a CF: 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: 
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação; (Redação dada ao inciso 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 
31.12.2004) 

 
Segundo Antônio Cláudio da Costa Machado, 
 

O dispositivo constitucional sob enfoque possui dois 
direcionamentos normativos diferentes, embora intimamente 
relacionados entre si. Em primeiro lugar, complementa a 
disciplina do princípio da publicidade dos atos processuais... 
[...] Em segundo lugar, o presente inciso estabelece a 
fabulosa garantia de fundamentação de todas as decisões 
judiciais, sob pena de nulidade, o que significa, a um só 
tempo, meio para assegurar o exame das causas pelo juiz (a 
fundamentação impõe necessariamente o exame minucioso 
dos fatos e do direito), meio para viabilizar o duplo grau de 
jurisdição (o recurso e seu julgamento pressupõem o 
conhecimento das razões de decidir) e forma de controle da 
legalidade e justiça das decisões judiciais pelas partes, 
advogados, imprensa e opinião pública em geral 
(sentenciando ou decidindo, o magistrado deve convencer a 
todos da justiça de seus atos). Registre-se, por fim, que de 
nada valeria a garantia da publicidade dos atos processuais 

                                                 
 



se o órgão jurisdicional pudesse deixar de motivar suas 
decisões (acórdãos, sentenças e decisões interlocutórias); 
também de pouco vale a garantia de fundamentação, para 
cumprimento daqueles três desideratos políticos, se ela não 
vier acompanhada da publicidade, tudo a revelar o íntimo 
relacionamento existente entre os dois princípios 
consagrados neste inciso IX, do art. 93, da Constituição.228  

 

A falta de motivação das decisões jurisdicionais e 

administrativas do Poder Judiciário acarreta a pena de nulidade. 

A motivação da sentença proporciona às partes alcançar a 

efetividade do direito de ação e aferir a justeza dos argumentos, a 

imparcialidade do juiz, a legalidade da decisão, a efetividade do 

contraditório, além de permitir-lhes o controle do processo quanto ao modo 

como o Poder está sendo exercido. 

Na lição de Comoglio229 , "A possibilidade de controlar" os 

pressupostos valorativos da "escolha" efetivada, por meio do filtro da 

motivação, é um fator de incondicionada fidúcia do cidadão no órgão 

jurisdicional, ou como preleciona Watanabe230  - não se organiza justiça 

para uma sociedade abstrata, e sim para um país de determinadas 

características sociais, políticas, econômicas e culturais, o que significa 

garantir o processo, com procedimento adequado (devido processo legal). 

Na definição de Frederico Marques. o devido processo legal  
é o direito ao processo, como actus trium personarum e suas diversas 
implicações essenciais: a garantia do direito de ação de par com a 
garantia de defesa, a adoção do contraditório processual, a qüidistância 
do juiz no tocante aos interesses em conflito, como órgão estatal 
desinteressado, justo e imparcial. 231 
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Essas garantias prevalecem ao longo de todas as fases 

processuais. Para que se concretizem, é preciso examinar dois aspectos 

fundamentais: o substantive due process e o procedural due process. Pode-

se considerar como devido processo legal, do ponto de vista do legislador, 

aquele que assegura um processo, com procedimento adequado, a 

realização plena do direito material, previsto na legislação ordinária, e de 

todos os valores e princípios certificados às pessoas pelo Direito Positivo e 

pela CF. 

Segundo as lições de Antonio Cláudio da Costa Machado, 
A norma em questão consagra em sede constitucional, pela 
primeira vez no Brasil, o maior e mais importante princípio 
de todo o direito processual,  ( o devido processo legal ou 
due processs of law ) do qual decorrem todos os demais 
princípios de processo reconhecidos pela Constituição de 
1988. Nascido entre os ingleses em 1215 ( como garantia de 
processo penal imposta ao rei pelos nobres e desenvolvido 
pelos americanos onde também significa garantia do direito 
à vida, à liberdade e à propriedade ), o devido processo 
legal chega até nós como princípio exclusivamente 
processual ( o procedure due process que se contrapõe ao 
substantive due process  americano). Segundo José 
Frederico Marques, o devido processo legal é a garantia 
outorgada aos litigantes de um julgamento imparcial, em 
procedimento regular, onde fique assegurado o pleno 
exercício do direito de ação e de defesa. Decompondo o 
magistral conceito, temos que o princípio significa três 
valores jurídicos pelos quais a lei há de se pautar: 1º) um 
julgamento imparcial que a própria Constituição já se ocupa 
de buscar ao instituir os princípios do juiz natural (art. 5º, LIII 
e XXXVII), da motivação dos atos      judiciais (art. 93, IX) e 
da coisa julgada ( art. 5º, XXXVI) 2º) o pleno exercício da 
ação e da defesa que a Lei Maior busca assegurar ao prever 
os princípios do acesso à justiça ou da inafastabilidade 
jurisdicional (art. 5º, XXXV) o contraditório e  a ampla defesa 
( art. 5º, LV) e a garantia da assistência judiciária (art. 
LXXIV) e; 3º) um procedimento regular, ou propício à 
realização da justiça, que a Carta de 1988 reconhece como 
sendo aquele inspirado pelos princípios da igualdade art. 5º, 
caput, da publicidade (art. 5º, LX e da proibição da prova 
ilícita (art. 5º, LVI). Por fim, registre-se que, com base no 
texto do inciso LIV, ainda é possível ao intérprete vislumbrar 



na cláusula do ‘devido processo legal’ a garantia do 
processo justo, adequado, vale dizer, daquele cujas regras 
são racionais e razoáveis; a norma processual desprovida 
de racionalidade ou razoabilidade é, por isso, 
inconstitucional. Além disso, o devido processo é aquele 
cuja construção obedece aos estritos ditames do processo 
legislativo constitucional. Eis dois aspectos jurídico-
interpretativos do substantive due process of law americano 
hoje plenamente sustentáveis entre nós”.232  

 

É em razão disso, que a garantia constitucional do devido 

processo legal - a qual, em essência, contempla toda extensão do direito ao 

processo justo - adquire extrema relevância democrática, pois impede 

restrições indevidas às esferas jurídicas dos cidadãos, exigindo a pré-

existência do mecanismo processual, pelo qual os litigantes têm 

oportunidade de deduzir as suas razões e a suas defesas, alegando e 

demonstrando fatos, dos quais, pela sua aderência às regras e aos 

princípios contidos dentro da moldura do ordenamento jurídico venham a 

obter a tutela de seus direitos. 

Segundo Watanabe, “O direito à cognição adequada à natureza da 

controvérsia faz parte, ao lado dos princípios do contraditório, da economia 

processual, da publicidade e de outros corolários, do conceito do devido processo 

legal" 233. 

O devido processo legal é, em síntese, processo com 

procedimento adequado à realização plena de todos esses valores e 

princípios.   

Por meio da motivação, avalia-se a legalidade da decisão do 

juiz, a efetividade do contraditório, a imparcialidade do juiz, dentre tantos 
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outros princípios, como instrumentos para conferir a efetividade do direito à 

ação. 

O texto constitucional de 1988 é claro: "todos os julgamentos 

dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade" (CF/88, art. 93, IX). 

O ato sentencial é um discurso retórico argumentativo. 

Evidentemente, não estamos falando da retórica que busque iludir, enganar, 

que transforme o falso em verdadeiro, atesta Portanova, que complementa: 

“A necessidade de o juiz convencer é conseqüência natural do princípio da 

demanda, do contraditório e da motivação”.234 

A obrigatoriedade da motivação da sentença pelo juiz garante a 

efetividade de vários princípios, tais como o da imparcialidade, o da 

legalidade das decisões, o da ampla defesa e o do contraditório, além do já 

citado princípio da publicidade. 
  

3.2.  O preceito constitucional da motivação da sentença e o princípio da 

publicidade 
Segundo Portanova, o princípio da publicidade, recém-

elevado à categoria de princípio constitucional, tem caráter político e, 
muitas vezes, é confundido com o princípio do contraditório. Este é 
que assegura a bilateralidade da relação processual, o direito de 
participar no processo com o propósito de influir no julgamento final. 
Para isso, elas precisam ter ciência de todos os atos do processo para 
que possam se manifestar adequadamente. 

O princípio da publicidade não se reduz ao direito de as 
partes e seus procuradores terem acesso aos autos. É mera confusão 
com o princípio do contraditório. A publicidade torna o processo 

                                                 
 
 



público, e público é um adjetivo que significa que é do uso de todos; 
comum; aberto a quaisquer pessoas; conhecido de todos; manifesto, 
notório; que se realiza em presença de testemunhas, em público; não 
secreto.  

O princípio permite que qualquer do povo possa tomar 
conhecimento do processo, das audiências, das sessões do tribunal, 
dos autos, o que confere legitimidade à atividade jurisdicional do 
Estado, permitindo uma espécie de controle social sobre o Judiciário. 
A transparência no exercício do Poder é característica inerente ao 
Estado Democrático de Direito. Já o arbítrio, a repressão, as violações 
de direitos e garantias são perpetrados em sigilo, na calada da noite, 
na maioria das vezes. 

O reconhecimento da importância desse princípio fez o 
constituinte elevá-lo ao status de princípio constitucional.  

Leciona Vicente Greco Filho: 
 
A garantia da publicidade é uma garantia das outras garantias e, inclusive, da 
reta aplicação da lei. Nada melhor que a fiscalização da opinião pública para 
que atuação judicial seja feita corretamente. A publicidade acaba atuando 
como obstativa de eventual arbitrariedade judicial. 
A exigência da publicidade originou-se da reação liberal, da mesma época 
das declarações de direitos, contra os processos secretos, em que os juízes 
atuavam sem a censura do povo, em geral. Sua finalidade, portanto, foi a de 
permitir uma fiscalização perene de todos os cidadãos que poderiam 
presenciar a distribuição da justiça”. 235 
 

Ironicamente, porém, o princípio da publicidade apresenta 
restrições à publicidade. São excludentes da publicidade  a defesa da 
intimidade ou interesse social. Reza o art. 5º, LX, da CF: "A lei só poderá 

restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 

ou o interesse social o exigirem" (CF, art. 5o., LX). 
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Também o Código de Processo Civil garante restrições como 

se vê no enunciado do art. 155: “Os atos processuais são públicos.  Correm, 

todavia, em segredo de justiça os processos: 

 I - em que o exigir o interesse público; 

 II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos 

cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.  

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir 
certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O 
terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz 
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha 
resultante do desquite.236

  
Sobre o caput do artigo adverte Antonio Cláudio da Costa 

Machado: 
Esta norma disciplina especificamente o que a CF consagrou: “ a lei só 
poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem’ (CF, art. 5º, LX). Mas observe-se 
que a Reforma do Judiciário alterou o art. 93, IX, para dizer que ‘ todos os 
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos [...] podendo a 
lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a  seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação dos 
direitos à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação”.237 
 
A exigência do interesse social é uma das restrições 

constitucionais ao princípio da publicidade. 
Por interesse público entenda-se interesse social, como diz a CF 
(art. 5º, LX), que melhor andou do que o CPC neste passo. O 
interesse público, previsto nesta regra, não tem a ver com o 
interesse que legitima o MP a intervir no processo (art. 82, III); trata-
se indubitavelmente do interesse social que o juiz avalia caso a 
caso, segundo o seu prudente arbítrio, para determinar ou não que 
o processo corra em segredo de justiça ( para evitar, v.g.,o 
chamado strepitus processus)”.238  
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Adverte, porém, Augusto Tavares Rosa Marcacini que: 

Não podemos deixar de mencionar que, quanto a esta restrição, é 
bastante difícil estabelecer contornos precisos. A própria noção de 
interesse social, numa sociedade pluralista, multifacetária, 
globalizada, como a atual, já é de difícil configuração. O risco de 
confundir interesse social com interesses do Estado, ou do 
Governo, ou de grupos que exercem o poder político e econômico, 
está sempre presente. Definir qual o interesse social que seja 
suficientemente relevante para justificar o segredo de justiça 
também nos parece tarefa extremamente tormentosa: já que há 
interesse social na publicidade do processo, é necessário 
encontrar um interesse que seja mais social, ou mais relevante, do 
que a publicidade, para afastá-la”.239  

 
Meneghetti informa que: 

A circunstância de tramitar o processo em segredo de justiça 
impõe ao juiz, na qualidade de diretor do processo (CPC 125) e aos 
seus auxiliares (CPC 139, 141 V, 422), bem como às partes, seus 
procuradores (EOAB 34 VII) e o MP, o dever processual de zelar 
pelo sigilo de tudo o que contém o processo”.240  

 
Referindo-se ao inciso II, Antônio Cláudio da Costa 

Machado preleciona que: 
O rol deste inciso não é taxativo, mas exemplificativo. A intenção 
da lei foi, na verdade, a de instituir o segredo de justiça em todas as 
causas que envolvam direito de família, escapando da previsão, 
v.g., a suspensão e a extinção de pátrio poder, tutela, curatela, 
interdição, para mencionar apenas algumas.” 241   

 

 

 

3.3.  O preceito constitucional da motivação da sentença e o princípio da 

imparcialidade 
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Não só o juiz deve ser imparcial. A imparcialidade deve ser 

exercitada em qualquer decisão concreta. A decisão não é imparcial em si, 

mas enquanto demonstre ser. A relação com a obrigatoriedade de motivar é 

intuitiva: se a decisão não motivada pode, indiferentemente, ser parcial ou 

imparcial, somente por meio da motivação pode ser revelada a parcialidade 

e, então, garantida a imparcialidade. 

Leciona Taruffo, que "a fundamentação da sentença se insere no 

princípio do devido processo legal trazido de forma expressa no direito 

constitucional brasileiro (art. 93, IX, da CF/88) e é sem dúvida uma grande 

garantia de justiça quando consegue reproduzir exatamente o caminho lógico que 

o juiz percorreu para chegar à sua conclusão". 242 

3.4.  O preceito constitucional da motivação da sentença e o princípio da 

legalidade das decisões 

 

Garantia de liberdade dos cidadãos, este princípio vem de 

encontro à suspeição. Segundo ele, ninguém pode sofrer cerceamento de 

liberdade. Age como um controle do poder punitivo do Estado, fazendo-o 

agir dentro de limites, tentando excluir toda arbitrariedade e excesso por 

parte do seu poder punitivo. O princípio da legalidade é também conhecido 

como princípio da reserva legal e regula a intervenção punitiva do Estado 

sob o império da lei, afastando ou evitando o exercício arbitrário e ilimitado 

do poder punitivo do Estado. 

Considerado como um princípio do Direito Natural, ou mesmo 

uma decorrência da inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, para 

alguns origina-se do Direito Romano, embora sua alma esteja explicita na 

Magna Carta da Inglaterra e no Decreto de Alfonso IX do Reino de Leon de 

1188.243
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A origem do princípio da legalidade, entretanto, encontra-se 
no momento em que o povo deixa de ser instrumento e 
sujeito passivo do poder absoluto do Monarca e passa a 
controlar e participar desse poder, o que ocorreu com o 
advento da Revolução Francesa”.  [...] “... seu 
reconhecimento e desenvolvimento não foi automático e 
pacífico, ao contrário, sofreu reveses intoleráveis por parte 
do autoritarismo, tanto de direita como de esquerda. Esse 
princípio é incompatível com o pensamento de que os fins 
justificam os meios, quando se pretende adotar medidas 
radicais para acabar com a criminalidade, impondo-se  
sanções não previstas nem reguladas em lei em sentido 
estrito”.244  

 

O princípio da legalidade é supedâneo do Estado Liberal de 

Direito, originado do espírito liberal. Apresenta aspectos políticos e aspectos 

jurídicos. Dentre os aspectos políticos têm-se o império da lei, a divisão de 

poderes, a legalidade na atuação administrativa, a garantia dos direitos e 

liberdades fundamentais.  

O império da lei impede a arbitrariedade do Estado em sua 

sanha de punir as pessoas limitando seu poder punitivo à lei. 

Fator de garantia do princípio da legalidade penal, a divisão de 

poderes divide o poder punitivo estatal entre o legislativo (encarregado de 

definir os delitos e determinar as penas por meio de processo democrático 

envolvendo representantes do povo) e o judiciário, encarregado da 

efetivação de sua aplicação.245 
Na verdade, no Estado em que não vigora o império da lei 
ou em que o princípio da divisão dos poderes se constitui 
em mera aparência, o princípio da legalidade não passa de 
mera formalidade estéril. Evidentemente o quadro 
apresentado sofreu ataque frontal de governos autoritários, 
cuja vocação é a de não respeitar os direitos individuais, 
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exacerbando o poder dos que dominam. Isso ocorreu, por 
exemplo, na União Soviética e na Alemanha Nazista”.246    

 

Quanto à legalidade das decisões, todos os poderes estão 

sujeitos à lei, no Estado de Direito. As opções valorativas que o 

ordenamento jurídico concede ao julgador, ora acolhendo o princípio da livre 

apreciação das provas, ora remetendo-o a conceitos jurídicos 

indeterminados, como o de interesse público, bons costumes, fins sociais a 

que a norma se destina, exercício regular do direito, tornam, cada vez mais, 

necessária a motivação da sentença. 

Assim, pode-se avaliar a discricionariedade do magistrado, na 

lição de Taruffo, "A legalidade da decisão deve poder ser verificada em todos os 

casos concretos, mediante o exame das razões com base nas quais o juiz afirma 

haver aplicado a lei, para conseguir resultados. A decisão deve ser legal... 

significa obrigação, para o juiz, demonstrar que o princípio da legalidade foi 

efetivamente respeitado".247
 

 

3.5.  O preceito constitucional da motivação da sentença e o princípio da 

ampla defesa e do contraditório 
 

Os regramentos da ampla defesa e do contraditório, no dizer de 

Fazzalari, consistem na participação dos interessados "em pé de simétrica 

igualdade" ao longo de todo o arco do processo, com adequados poderes, 

nos quais se articula a inviolabilidade do direito de defesa, "estabelecendo" 

entre litigantes e magistrado o circuito de discurso, de arrazoamento.248  
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Enfim, a obrigatoriedade da motivação é correlata ao direito das 

partes de influir sobre a decisão, em condições de igualdade, valendo-se de 

todos os instrumentos fornecidos pelo ordenamento processual para o 

exercício das próprias razões. 

Noticia Antônio Cláudio da Costa Machado que 
Pela primeira vez no direito constitucional brasileiro, os 
princípios do contraditório e da ampla defesa são 
expressamente garantidos aos litigantes em geral, 
compreendendo, assim, as partes no processo civil. Acerca 
do princípio do contraditório – ou princípio da audiência 
bilateral      (audiatur et altera pars), nome pelo qual também 
é conhecido – , o que se pode e deve dizer é que ele 
significa duas garantias processuais simultaneamente: 
direito à informação e direito à reação    ( ciência bilateral 
dos atos e termos do processo com a possibilidade de 
impugná-los – Canuto Mendes de Almeida). Note-se que o 
direito à informação se concretiza por meio dos institutos da 
citação, intimação (arts. 213 e 234, do CPC) e notificação 
(LMS e CLT), enquanto que a reação se expressa por meio 
de todas as formas, sem exceção, pelas quais as partes 
podem manifestar seu inconformismo em relação aos atos e 
termos do processo. Quanto ao princípio da ampla defesa, 
cumpre ressaltar que ele significa uma particular 
manifestação do direito de reação desencadeada pelo ato 
citatório e intimatório. Particular, dizemos, porque a ampla 
defesa representa o direito constitucional de receber citação, 
o direito de, por meio de profissional habilitado, sustentar 
sem restrições as suas razões em contestação, infirmar as 
razões do adversário, produzir provas e contraprovas 
amplamente, participar da colheita das provas em audiência   
(eis ‘os meios... a ela inerentes’ de que fala o texto) e, 
finalmente, o direito de usar dos recursos para fazer valer as 
razões perante as instâncias superiores. Por último, registre-
se que no processo civil basta a oportunidade para a prática 
desses atos para que se tenha por cumprida a garantia 
constitucional.249  

 

3.6. O dever constitucional de motivar - o controle democrático difuso 
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Segundo Majadas,  
No Estado de Direito, é fundamental que haja condição de 
exame das decisões para que toda pessoa interessada 
possa compreender a razão que levou o julgador a decidir 
de tal ou qual maneira. Os instrumentos capazes de permitir 
o controle do povo sobre a administração da justiça é o 
acesso à informação e à participação junto aos meios de 
comunicação. Assim, as decisões de maior interesse social, 
político e econômico são debatidas pela imprensa e 
população.” 250  

 

No Estado de Direito, as decisões de maior interesse social, 

político e econômico são debatidas pela imprensa e população. 

Ernane Fidélis dos Santos aduz que “a motivação da sentença é a 

garantia  da própria administração da Justiça, para que não só as partes, mas todo 

os cidadãos, possam saber, exatamente, que a sentença não foi a pura e simples 

aplicação do arbítrio.” 251
 

Confirma Majadas que a motivação da sentença permite às 

partes garantir a efetividade do direito de ação, a efetividade do 

contraditório, além de outorgar às partes envolvidas no processo o controle 

sobre como ele está sendo exercido. E preceitua: 
Motivar decisões judiciais é a garantia inerente ao Estado de Direito que 
se manifesta por meio da análise e apreciação das questões de fato e de 
direito, envolvidas no processo.252  

Apesar do baixo grau de participação popular nas decisões de 

assuntos de interesse social, econômico e até mesmo político, no Brasil, 

alguns temas chegam a ser debatidos pela imprensa de modo geral. 

Quando isso acontece, procuram-se as razões que levaram este ou aquele 

a decidir uma lide. O interesse volta, então, para a fundamentação. 
A fundamentação da sentença é um obstáculo ao arbítrio e constitui uma 
das garantias do Estado de Direito, como tutela das liberdades 
individuais. Assim, a função endoprocessual da motivação da sentença 
consiste em permitir que as partes exercitem seu direito de recorrer, 
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partindo do conhecimento das razões que levaram o magistrado a tomar 
essa ou aquela decisão.” 253  

 
4. A disciplina legal da motivação 

 

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, com 

redação determinada pela Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro 

de 2004, reza que “todos os julgamentos dos órgãos de Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a 

lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação  do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação.” 
Percebe-se, pelo acima exposto, que o constituinte temendo a 

possibilidade de uma sentença mal fundamentada, ou nem mesmo 

fundamentada, contemplou a garantia desse princípio no texto 

constitucional diante da gravidade dos prejuízos decorrentes de tais 

defeitos.254   

José Carlos Fragoso afirma não serem raras a sentenças nulas 

por falta de fundamentação. Isso ocorre porque os juízes, em tais casos, 

não apresentam as razões de seu convencimento em suas decisões. Por 

vezes apresentam apenas a íntima convicção do magistrado, mas, como é 

sabido, eles devem decidir por livre convencimento demonstrável.255
  

Em seu ponto de vista, apoiando-se em Franco Cordeiro, a 

motivação da sentença exerce função de defesa do cidadão contra o arbítrio 
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do juiz. Constitui, também, garantia para o Estado, já que lhe interessam a 

aplicação de sua vontade e  a administração correta da justiça.256  

É uma proteção do juiz o ato de motivar a sentença, o que 

afasta a suspeita de arbitrariedade, de parcialidade ou de outra injustiça. 
257 

O Código de Processo Civil especifica em alguns dos seus 

artigos a necessidade da motivação. 

O art. 131 – O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos 

fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento. 

O art. 162 – Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos conforme sejam: 

 § 1°. Sentença é o ato do juiz que implica alguma das 

situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 

§ 2º. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do 

processo, resolve as questões incidentes; 

§ 3°.  São despachos todos os demais atos do juiz praticados 

no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não 

estabelece outra forma; 

§ 4º Os atos meramente ordenatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo 

servidor e revistos pelo juiz quando necessários. 

 Art. 165 – As sentenças e acórdãos serão proferidos com 

observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão 

fundamentadas, ainda que de modo conciso.258.  
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O artigo 381 do Código de Processo Penal, ao dizer o que 

deverá conter na sentença, explicita no inciso III a indicação dos motivos de 

fato e de direito em que se fundar a decisão e, em seu inciso IV, a indicação 

dos artigos de lei aplicados. 

 Por seu lado, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 

seu artigo 832, caput,  reza “Da decisão deverão constar o nome das partes, o 

resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da 

decisão e a respectiva conclusão.” 259  

Em seus Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, no 

que concerne ao caput do art. 832 da CLT, Valentin Carrion diz: 
A sentença sem fundamentação sempre foi considerada nula, porque o 
direito de recorrer se alicerça na possibilidade da descoberta da 
inconsistência do decidido e também porque a sentença sem apoio é 
manifestação do arbítrio e do capricho, que não se coaduna com o 
direito. Esse princípio foi elevado à hierarquia constitucional pela Carta 
Magna de 1988. 

 

Preleciona, ainda, o renomado autor que o “ ‘nada a deferir’ 

evidencia o arbítrio, que o acúmulo de serviço judiciário não ampara”.260 

Diante dos dispositivos decisórios apontados que obrigam a 

fundamentação das decisões por parte do juiz, percebe-se um elemento 

restritivo que vai de encontro ao poder absoluto que ele mantém no 
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processo. Esse elemento é de tamanha importância que consta no texto 

constitucional, impondo até sanção de nulidade.261  

Sobre o art. 131 do CPC, Costa Machado declara ser: 
a consagração do princípio do livre convencimento ou persuasão 
racional ( que se contrapõe radicalmente aos sistemas da prova legal e 
do juízo pela consciência). [...] o dever diz respeito à inafastável 
necessidade de o magistrado fundamentar sua decisão, ou seja, 
expressar claramente o porquê do seu convencimento ( no sistema do 
juízo pela consciência nada se exige nesse sentido do julgador).262  

 
Ao cumprir tais determinações, o juiz se obriga a aplicar o 

princípio da equidade, pois as partes têm o direito de saber o porquê de sua 

decisão, como também dos fatos que levaram a seu convencimento, sob 

pena de prejuízos parciais ou totais ao Devido Processo Legal. Por meio 

desse princípio da motivação pode-se descobrir possíveis erros graves, 

omissões ou abusos, com prejuízos da parte interessada, segundo Caon.263  

Assim, conforme Uadi Lammêgo Bulos, o ministro, 

desembargador ou juiz tem de explicar o porquê do seu posicionamento. 

Não basta que a autoridade jurisdicional escreva que denega a liminar ou 

que diga somente que ausentes os pressupostos legais, revoga a liminar. 

Para Bulos,  
 
Fundamentar significa dar as razões, de fato e de direito, 
pelas quais se justifica a procedência ou improcedência do 
pedido. O ministro, desembargador ou juiz tem 
necessariamente de explicar o porquê do seu 
posicionamento. Não basta que a autoridade jurisdicional 
escreva: "denego a liminar" ou "ausentes os pressupostos 
legais, revogo a liminar”.264    
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Por seu turno, adotando a mesma linha de raciocínio do 

constitucionalista  acima mencionado, explica Nelson Nery Júnior: 
 
Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, 
que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A 
fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, 
donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu 
julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão.265  

 

A Motivação da sentença, portanto, é a parte do julgado que 

deve conter, ainda que entremeadas, a exposição dos fatos relevantes para 

a solução do litígio e a exposição das razões jurídicas do julgamento. 

Costa Machado leciona que a sentença: 
 

 enquadrada no art. 269, II, III, e V, pode ter relatório e 
fundamentos concisos. Quanto ao acórdão, admite-se que 
este incorpore integralmente o relatório da sentença (v.g., 
pela referência ‘ adotado o relatório sentencial’) e também, 
parcialmente, a fundamentação: a lei, no entanto, não 
dispensa a motivação própria do acórdão, embora reduzida, 
para que este tenha validade. No que concerne às decisões 
interlocutórias, dispensa-se relatório, mas motivação, ainda 
que concisa, tem de haver, sob pena de nulidade. A 
sentença terminativa pode ter relatório e fundamento 
concisos ( art. 459, in fine).266  

 

Sobre o art. 381 do CPC, “A sentença penal, para assegurar o 

cumprimento de todos os princípios constitucionais, e por atingir, no caso de 

condenação, a dignidade da pessoa humana, necessita ser clara e os argumentos 

devem estar contidos nas provas dos autos, não   podendo ser interpretados por 

analogia ou de forma extensiva, como ocorre em muitos casos”.267  
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A generalidade da doutrina preconiza que a sentença deve ser 

expressa, clara, coerente e lógica. 

Expressa: os motivos do julgamento devem ser mencionados 

de modo expresso, uma vez que constitui função própria do juiz a de 

interpretar a lei e aplicá-la aos fatos da causa. 

Clara: A motivação da sentença deve, igualmente, primar pela 

clareza, isto é, deve ser inteligível de plano, a salvo de qualquer 

entendimento ambíguo ou equívoco. 

Coerente: A argumentação do juiz deve ser construída segundo 

uma ordem coerente, fazendo com que o exame das preliminares anteceda 

o juízo de mérito. 

Lógica: Na sentença – “ato central do conhecimento humano, 

conforme Brüggermann, em Die richterliche Berggründunspflicht, o juiz 

precisa justificar o conhecimento, através da análise lógica e congruente 

das alegações das partes e dos elementos probatórios produzidos.”268
 
 

Cruz e Tucci afirma que “firma-se na atualidade o entendimento 

de que o problema da justificação do dever de motivar se coloca no quadro 

dos direitos fundamentais,” e citando Barbosa Moreira, “que devem presidir 

à disciplina da atividade estatal, in genere, e da atividade jurisdicional, in 

specie.” 269   

“Explicita o dizer acima o direito de conferir garantia ao direito 

que têm as partes de ser ouvidas e de ver apreciadas pelo Poder Judiciário 

as questões por elas suscitadas”. Tal princípio, assim, tem “o condão de 

                                                 
133 Cruz e Tucci, A Motivação da sentença no Processo Civil, p. 21. 
134 Ibid. p. 21. 

135 Cruz e Tucci, A Motivação da sentença no Processo Civil, p. 23. 
136 Taruffo, La motivazione della sentenza civile, p. _____ .  
137 Fernandes, Processo Penal Constitucional, p. 135.  

 
 



tornar efetivas as normas que garantem o direito de defesa e a 

imparcialidade e independência do juiz”.270  

Taruffo declara que os destinatários da motivação não são 

somente as partes, os seus advogados e o juiz da impugnação, mas 

também a opinião pública entendida em seu complexo, seja como opinião 

quisque de populo.271
  

Para Antônio Scarance Fernandes, 
Evoluiu a forma de se analisar a garantia da motivação das decisões. 
Antes, entendia-se que se tratava de garantia técnica do processo, com 
objetivos endoprocessuais: proporcionar às partes conhecimento da 
fundamentação para poder impugnar a decisão; permitir que os órgãos 
judiciários de segundo grau pudessem examinar a legalidade e  a justiça 
da decisão. Agora, fala-se em garantia de ordem política, em garantia da 
própria jurisdição. Os destinatários da motivação não são mais somente 
as partes e os juízes de segundo grau, mas também a comunidade que, 
com a motivação, tem condições de verificar se o juiz, e por 
conseqüência a própria Justiça, decide com imparcialidade e com 
conhecimento de causa. É através da motivação que se avalia o 
exercício da atividade jurisdicional. Ainda, às partes interessa verificar na 
motivação se as suas razões foram objeto de exame pelo juiz. A este 
também importa a motivação, pois, através dela, evidencia a sua 
atuação imparcial e justa. 272 

 

A atividade judicial no processo, civil ou penal, é tarefa árdua, 

acentua Hartmann, : 
não só por se tratar de atividade 

humana, complexa, individual de julgar e, portanto, extremamente 
variável de pessoa para pessoa, mas também, e talvez principalmente, 
pela falta de consciência e conhecimento que na maioria das vezes falta 
aos juízes no que diz respeito à função quer têm a desempenhar durante 
suas vidas, pela profissão que escolheram.273 

 

                                                 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 Hartmann, A Motivação das decisões penais e a garantia do artigo 93, IX, da Constituição 
da  República, p. 131. 

139 Ibid., p. 131. 
140 Ibid., p. 132. 

 
   



Prosseguindo em seu pensamento,  afirma que “analisar a 

atividade judicial de valoração de provas é igualmente difícil, pois se trata de 

matéria eminentemente subjetiva.”274 

Após a diatribe entre Eugênio Florian e Francesco Carnelutti a 

respeito da verdade no processo ( este afiançava que a verdade jamais 

pode ser alcançada pelo homem), os doutrinadores, convencidos  de que a 

verdade jamais conseguiria ser alcançada, passaram a trabalhar com  os 

conceitos de verossimilhança, probabilidade, dúvida e certeza, 

brilhantemente apresentado por Piero Calamandrei. 

Buscou-se, então, a descoberta de como se dá a efetiva 

interpretação das leis pelos magistrados. Diante dos vários métodos de 

interpretação, importa saber a função de cada um, a escolha de cada um e 

sua importância. “As conseqüências podem ser as mais inesperadas possíveis e 

se refletem especialmente no momento da motivação das decisões quanto ao 

direito.” 275  

Afirma Nilo Bairros de Brum que: 
esses métodos podem ser vistos como instâncias retóricas que têm a 
função de canalizar, de forma aparentemente  neutra e científica 
determinados valores que se quer preservar. Conforme o método ou 
conjunto de métodos que se use, pode-se trocar a linha de decisão, 
extraindo-se da mesma norma legal diferentes conseqüências jurídicas. 
Assim, a fungibilidade dos métodos transforma a interpretação jurídica 
num jogo de cartas marcadas...” 276  

 

Diante do exposto, pergunta-se: como agem os juízes ao 

valorarem as provas colhidas no processo e como deveriam agir ? Segundo 

Hartmann,” o que se percebe das decisões é que não só há uma certa tendência 

em se aceitar a ideologia dominante naquele momento (seja ela correta ou 

                                                 
 

 
141 Brum, Requisitos retóricos da sentença penal, p. 40.  
141 Brum, Requisitos retóricos da sentença penal, p. 40.  
142 Hartmann, op. cit., p. 132. 
143 Hartmann, op. cit. p. 133. 
144 Ibid., p. 138. 



incorreta, absurda ou não – não se questiona), bem como, aliás, procura-se 

exatamente manter um determinado padrão nas decisões judiciais.277
  

O modelo utilizado tanto para a solução da lide como do caso 

penal é aquele em que o juiz, na tentativa de ser imparcial, conduz e instrui 

o processo, para ao final, após valorar as provas, tomar sua decisão, 

devendo exará-la e motivá-la devidamente, expressando de forma clara as 

razões de sua decisão, apontando explicitamente os motivos que o levaram 

a decidir daquela maneira. 

O exercício da argumentação está presente, pois é através dela 

que o juiz justifica a sua decisão. Todavia, segundo Hartmann, 
 “essa argumentação é comumente manipulada pelos juízes. 
Principalmente no processo penal, parece que o verdadeiro julgamento 
de um determinado réu quase nunca se baseia neste modelo...: por uma 
razão ou por outra, de ordem pessoal ou não, quase sempre o juiz já no 
inquérito acha que aquele indivíduo deve ser condenado e assim o fará 
lá no final do processo judicial, ainda que não tenha provas suficientes 
para fazê-lo. É aí que entra a retórica, a argumentação jurídica, o 
discurso jurídico diabolicamente destinado a justificar uma condenação 
supostamente   injusta.” 278  

 

Prosseguindo, Hartmann afirma que: 
muitas vezes, no entanto, e aqui está o 

problema, a argumentação e a retórica são utilizadas em seu sentido 
mau, qual seja, para esconder decisões tomadas de forma arbitrária 
pelos juízes. Não raro a motivação é, nas palavras de Antônio 
Magalhães Gomes Filho, “uma racionalização ex post de uma decisão 
muitas vezes determinada por razões inconfessáveis”, atitude até 
mesmo compreensível vez que o juiz é, antes de tudo, um ser humano. 
279 

 
Como muito bem ressalva Nilo Bairros de Brum, 

 
geralmente, chegado o momento de prolatar a sentença penal, o juiz já 
decidiu se condenará ou absolverá o réu. Chegou a essa decisão (ou 
tendência a decidir) por vários motivos, nem sempre lógicos ou 
derivados da lei. Muitas vezes, a tendência de condenar está fortemente 
influenciada pela extensão da folha de antecedentes do réu ou, ainda, 
pela repugnância que determinado delito (em si) provoca no espírito do 
juiz. Por outro lado, o fiel da balança pode ter pendido para a absolvição 
em razão da grande prole do réu ou em virtude do fato de estar ele 

                                                 
 
 
 



perfeitamente integrado na comunidade ou, ainda, pelo fato de que o 
delito cometido nenhuma repugnância causa ao juiz, o que o faz 
visualizar tal figura penal como excrescência legislativa ou um 
anacronismo jurídico. Sabe o julgador, entretanto, que essas motivações 
não seriam aceitas pela comunidade jurídica sem uma roupagem 
racional e tecnicamente legítima. Se declarar francamente que condena 
o réu em razão de seus péssimos antecedentes ou que o absolve 
porque é trabalhador e tem muitos filhos, sua sentença fatalmente será 
reformada por falta de base jurídica”.280      

 

No mesmo diapasão, Cappelletti informa que influem no 

momento da decisão 
O sentimento do juiz: a simpatia por 

uma das partes ou por uma testemunha; o interesse, o desinteresse por 
determinada questão ou argumentação jurídica; a tendência a um critério 
evolutivo, histórico, sociológico, de interpretação das leis, em lugar de 
uma exegese formal; o interesse ou não diante de um intrincado 
problema fático, e assim por diante. Sentimentos: afetos, tendências, 
ódios, rancores, convencimentos, fanatismos; todas as variações desta 
realidade misteriosa, maravilhosa, terrível que é a alma humana,  
refletidas, com ou sem disfarces, nas linhas frias dos repertórios de 
jurisprudência: paixões desencadeadas, paixões recolhidas, ternuras e 
temores, nas estantes emboloradas dos tribunais.”281   

 

“Mais do que ambíguo ou impreciso, o discurso da lei é 

enigmático, ele joga, estrategicamente, com os ocultamentos para justificar 

decisões, disfarçar a partilha do poder social e propagar, dissimuladamente, 

padrões culpabilizantes”, afirma Luiz Alberto Warat.282  

Como, então, deve ser realizada a fundamentação para que se 

efetive um verdadeiro modelo de motivação compatível com a exigência 

constitucional  ?  

Como já dito, depois de tomada a sua decisão, o juiz precisa 

exarar, motivar, essa decisão corretamente, conforme garantia 

constitucional, e expressar devidamente as razões de sua decisão. Trata-se 

de garantia política, de controle do povo sobre as decisões judiciais e, 

                                                 
280 Brum, Requisitos retóricos..., p.72-73. 
281 Cappelletti, cf. Ideologie nel diritto processuale, in Processo e Ideologie, p. 3-4. 
147 Warat, Introdução geral ao direito : interpretação da lei – temas para uma reformulação, p.19-
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também, de garantia processual que assegura a ampla transparência no 

exercício do poder jurisdicional, garantindo às partes o acesso às razões da 

decisão, permitindo-lhes a sua plena impugnação. 

 
O juiz, desta forma, ao organizar de modo lógico-dedutivo, o 
raciocínio utilizado na obtenção de uma determinada 
sentença, estaria ‘prestando contas’ às partes, ao Estado e 
à sociedade e, assim, garantindo sua imparcialidade (uma 
vez comprovada a natureza não arbitrária de sua decisão)  e 
obediência à divisão entre os Poderes (à medida que não 
cria direito - função legislativa – mas tão somente o aplica). 
Assim, os fins da motivação da sentença estariam calcados 
na preservação de uma “segurança jurídica”, obtida através 
de decisões uniformes dos tribunais, conferindo aos 
cidadãos, a certeza de que serão julgados conforme 
estabelecido em lei e não estarão sujeitos a decisões 
arbitrárias do juiz.283 

 
A Constituição se refere a todas as decisões, o que não pode 

ser levado ao pé da letra. Não se exige, por exemplo, fundamentação da 

decisão que recebe a inicial e determina a citação do réu. 

Sem fazer essa observação, o Autor, mirando a jurisprudência, 

anota que se tem admitido a fundamentação de decisão anterior. Diz ele: 

“Caso fosse necessário ao magistrado explicitar passo a passo o caminho 

lógico que percorreu para tomar todas as decisões do processado, por 

seguro a efetividade processual restaria comprometida”.284 

É através de argumentos que o juiz justificará a sua decisão. É 

preciso, porém, que sejam feitas algumas distinções. Não se deve confundir 

motivação e motivo.  

Essas expressões apresentam inúmeros significados nas 

linguagens usual e jurídica. Aqui, por um lado, motivo ou fundamento “é todo 

elemento de caráter objetivo ( de fato ou de direito) capaz de  ser considerado 

                                                 
283 Marques, Princípio da motivação da sentença. Do formalismo a uma visão ético-social. 
284 Ustárroz, A democracia processual e a motivação das decisões judiciais, apud Sérgio Gilberto  

Porto (org.), As garantias do cidadão no processo civil 



pelo magistrado na formação de suas decisões.285 Por outro lado, fundamentação 

( ou motivação) é a  expressão ou explicitação dos motivos de um negócio jurídico 

ou de um provimento.” 286 
 

Outra diferenciação deve haver entre decisão e motivação. A 

decisão é a primeira etapa do raciocínio judicial em que se escolhe a 

(melhor) saída para o caso. A motivação, por sua vez, é uma segunda etapa 

do raciocínio judicial, onde se procura legitimar, validar, a escolha feita 

anteriormente. Refere-se ao contexto de descoberta e ao contexto de 

justificação, respectivamente, segundo Manuel Atienza.287 

 
5. Entendimento e Formalização da Motivação 

 
 
As teorias do juízo fornecem diferentes concepções sobre a 

obrigação judicial de motivar as decisões. As explicações sobre a formação 

da teoria do juízo implicam diversas caracterizações sobre o entendimento e 

a formalização da motivação. 

Taruffo analisa a teoria de orientação sistemático-dedutiva de 

vertente juspositivista, que abarca o juízo e a motivação sob a categoria de 

silogismo judicial. Analisa também a teoria de tendência anti-sistemática, 

que descreve a atividade do juiz, realçando fatores tópico-retóricos e 

argumentativos, isto é, há uma teoria tópica do raciocínio e o aspecto de 

uma teoria retórica do argumento. 
 

5.1. Teoria do silogismo jurídico 
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O silogismo compõe-se de uma premissa universal e de uma 

premissa particular, de onde se estabelece uma conclusão. É estudado pela 

lógica formal e simbólica. Seu objetivo é a validade de inferências válidas. 

Composto de 6 obras, o Órganon ( Tratado da Lógica 

Aristotélico) divide-se em Categorias, Sobre a Interpretação, Analíticos 

Anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos e Sobre as Refutações 

Sofísticas. 

É nos Analíticos Anteriores que encontramos um certo conceito 

de silogismo:   
O silogismo é uma locução em que, dadas certas 
proposições, algo distinto delas resulta necessariamente, 
pela simples presença das proposições dadas. Por simples 
presença das proposições dadas entendo que é mediante 
elas que o efeito se obtém; por sua vez, a expressão 
mediante elas que o efeito se obtém significa que não se 
carece de qualquer outro termo a elas estranho, para se 
obter esse necessário efeito.288   

 
Segundo a teoria silogística do Direito, o juiz age sob uma 

estrutura, cuja premissa maior é dada pela norma aplicada ao caso:a 

premissa menor refere-se ao fato relevante. A conclusão é a decisão. 

Para Alfredo Rocco, grande defensor da aplicação do silogismo 

jurídico, a sentença é um ato de inteligência do juiz.289 Por essa teoria, 

percebe-se que a função jurisdicional reparte-se: 

a. na declaração do direito no caso concreto, que depende da 

sentença, ato pelo qual se realiza a função. É a sentença 

um ato mental do juiz que contém por necessidade um juízo 

lógico; 

b.  na realização obrigatória do interesse na norma tutelada; 

c.  e na conservação do estado. 

                                                 
288 Aristóteles, Analíticos Anteriores, p. 11 
289 Rocco, La Sentencia Civil, p. 54. 



Categórica é a posição de Rocco de que a sentença não possui 

declaração de vontade do juiz. O que ela expressa é a vontade declarada 

da lei. Desse modo, o juiz não teria vontade própria sobre a vontade já 

determinada pela lei.290 

Essa teoria, porém, apresenta uma falsidade da representação 

do juízo, que se sustenta na negação da atividade lógico-racional do juiz. 

Chama a atenção de Taruffo a falta de completude da teoria 

silogística, para quem não há necessidade de se dispor do caráter racional 

e científico da decisão judicial. O que se indaga é a complexidade da 

atividade criativa do juiz, que envolve o elemento cognoscitivo e o elemento 

volitivo nela implícito.291 

É quanto ao caráter formal da decisão que Calogero apresenta 

crítica. Para ele, o silogismo pode oferecer uma conclusão das premissas 

de fato e de direito, mas não compreende a atividade essencial do juiz com 

a qual foram fixadas as premissas. É célebre a sua afirmativa de que o juiz 

não é detentor da “automática tranqüilidade de uma máquina calculadora.292 

Para ele, a concreta subsunção jurisdicional não nasce como 

conclusão de silogismo antecedente, nem possui a necessidade de ficar 

retida a um silogismo ulterior. Não se trata de conclusão, nem de premissa, 

e depende, tão-somente, da efetiva situação das coisas.293 

                                                 
290 “En la sentencia no hay ninguna declaración de voluntad por parte del juez, 
cuya obra se reduce a  
      un puro juicio lógico sobre la aplicación de la norma al caso concreto; en la 
sentencia, la voluntad  
      declarada es la de la ley”... “En esta operación el juez no añade ninguna 
partícula de voluntad  
      própria a la voluntad ya manifestada por el órgano legilativo”. Rocco, La 
Sentencia Civil, p.51, 53  
      e 54. 
291 Taruffo, La Motivazione della Sentenza Civile, p. 152. 
292 “E invece il giudice è Ben lontano dal possedere l’automatica tranquillità di una macchina       
      calcolatrice”. Calogero, La Logica del Giudice e il Suo Controllo in Cassazione, p. 53-55. 
293  “Cioè la concreta possibilità di eseguire tale sussunzione, non dipende già 
dall’astratta verità del  



O grande problema da doutrina do silogismo judicial se 

apresenta na proposta de um modelo lógico da decisão sem distinguir entre 

a atividade do juiz para chegar à decisão e o raciocínio justificativo que vem 

expresso na motivação, segundo Taruffo, para quem o silogismo jurídico é 

uma teoria que se funda no modo como a decisão vem enunciada, 

pressupondo que a estrutura do raciocínio coincida com a expressão 

decisória.294 

Segundo Taruffo, a dedução seria uma componente da 

motivação, embora haja razões suficientes para afastá-la se compreendida 

como a forma que a motivação devesse portar, e considerá-la errônea como 

teoria do juízo. Entende, também, que, retirado o caráter de necessidade de 

aplicação do silogismo, é plausível a possibilidade de utilização da dedução 

como um dos instrumentos lógicos disponíveis ao juiz, talvez como uma 

exceção. 295 

                                                                                                                                                     
       principio dell’inerenza, cioè dallo schema logico del giudizio, ma bensi 
dall’effettiva situazione di  
       cose, onde quanto è designato dal soggetto rientra nel quadro di quanto è 
designato dal  
       predicato”... “Ora non restano ostacoli per intendere come la sussunzione del 
fatto sotto la norma,  
       lungi dal’essere idealmente determinata da un paradigma di logica formale, sia 
una delicata  
       operazione di riconoscimento, per la quale ocorre tutto quanto si dice 
conoscenza delle cose,  
       esperienza tecnico-giuridica, capacità ermeneutica, intendimento della volontà 
del legislatore”.  
       Calogero, La Logica del Giudice e il Suo Controllo in Cassazione, p. 68-
70. 
159 Taruffo, La Motivazione della Sentenza Civile, p. 156. 
 
295 “Essa è peraltro erronea se si presenta come una teoria del giudizio, in quanto 

non è possibile dimostrare che il ragionamento decisório ha struttura silogística, 
mentre è possibile dimostrare che ha una struttura diversa; è invece incompleta 
se si presenta come teoria della motivazione, poiché la struttura deduttiva è solo 
una componente della motivazione, mentre vi sono ragioni decisive per 
respingerla se si presenta come una teoria di ciò che la motivazione dovrebbe 
essere”. Taruffo, La Motivazione della Sentenza Civile, p. 156 e 158.  



O que se teme é o uso consciente e instrumental de uma certa 

forma lógica pretendendo conferir uma aparência de necessidade à 

motivação, eliminando do próprio discurso o momento da escolha valorativa, 

o que pode dar status de certeza a uma decisão que não a merece. Além 

disso, é construído um modelo abstrato e ideal do juízo. Então, a tendência 

é conceber o juiz como rigidamente neutro e passivo, excluindo-se a 

possibilidade de que ele tome uma posição em face do conflito social e 

econômico cuja disputa fica elevada ao plano jurídico.296  

Diante do exposto, pode-se chegar à conclusão de que a teoria 

do silogismo jurídico não oferece elementos suficientes para se 

compreender como se faz a motivação. Pode-se, sim, aceitar o silogismo 

como instrumento lógico aplicável, tomando-se todo cuidado, em função de 

sua formalidade.    

Entende-se, portanto, que a teoria do silogismo jurídico não é 

satisfatória para explicar como se efetiva a decisão, não oferecendo 

elementos suficientes para a compreensão de como deve ser feita a 

motivação. O máximo que se pode fazer é aceitar o silogismo como mais 

um instrumento lógico aplicável, com o qual o cuidado deve ser dobrado, 

em função da sua formalidade.  

 
 
 
 
 
 
5. 2. Teoria tópica do raciocínio jurídico 

                                                                                                                                                     
161 “L’immagine in questione esclude dunque che il giudice possa non essere neutrale, intendendosi 

come non neutralità la possibilita di prendere coscientemente posizione di fronte al conflitto 
sociale ed econômico di cui la controvérsia è il punto d’emersione a livello giuridico”. Taruffo, La 
Motivazione della Sentenza Civile, p. 162 e 167. 

 



 

A tópica tem origem no Órganon de Aristóteles. Nela, porém, o 

objeto de análise é o raciocínio dialético, construído a partir de coisas 

plausíveis.297 

Theodor Viehweg, em seu estudo Topik und Jurisprudenz, 

apresenta as orientações mais modernas concernentes à natureza do 

raciocínio jurídico. Segundo o autor, a preocupação aristotélica são os 

lugares dos problemas.298  
 
Para Aristóteles, toda proposição de um argumento e todo 

problema de um discurso podem versar sobre quatro coisas (ou quatro 

predicáveis): a definição, o próprio, o gênero ou o acidente. A definição é o 

enunciado que significa o que é o ser. Próprio é o que indica o que é o ser, 

mas se dá somente em tal objeto e pode intercambiar-se com ele na 

predicação. Gênero é o que se predica dentro do que é, acerca de várias 

coisas que diferem em espécie. Acidente é definido por exclusão, não 

sendo nenhum dos anteriores, mas pode dar ou não dar em um mesmo 

objeto. 

 A partir da definição dos quatro predicáveis, o filósofo 

estabelece uma relação com as categorias, para cuja importância já havia 

sido dedicado o primeiro livro do Órganon. Nesse caminho, são 

apresentados como instrumentos da dialética, além da indução e do 

silogismo: o descobrimento de premissas iniciais; a diferenciação de 

                                                 
297 Aristóteles, Tópico, p. 90.  
298 “Los topoi se refieren lo mismo a objetos jurídicos, físicos, políticos o de 

cualquier otro tipo diferente, como, p. ej., el tópico de lo más u lo menos; 
partiendo de él se puede obtener um silogismo o un entinema sobre objetos 
pertenecientes tanto a la Física como a cualquier otra ciencia” ... “Topoi son, por 
tanto, para Aristóteles, puntos de vista utilizables y aceptables universalmente, 
que se emplean em favor y en contra de lo opinable y que parecen conducir a la 
verdad”. Viehweg, Topica y Jurisprudência, p.38.  

164 Aristóteles, Tópico, p. 95-96, apud  Castro, Aspectos Filosóficos da Motivação Judicial. 



expressões lingüísticas; o descobrimento de gêneros e tipos; o 

descobrimento de analogias. Com esses instrumentos, Aristóteles propõe 

sejam conhecidos os tópicos, ou os lugares de onde se extrai o material 

para a demonstração.299  

Se por um lado a Tópica abrange o caráter de descrição do raciocínio 
jurídico, por outro se pode dizer que ela se põe como teoria do raciocínio 
do juiz. Taruffo afirma que a Tópica não é propriamente uma teoria do 
juízo, mas uma indicação de procedimento de escolha de premissas e 
de critérios a serem empregados pelo juiz. Nesse procedimento, faz-se 
uso não apenas de conceitos jurídicos determinados, mas também de 
“lugares comuns” e de “pontos de vista”, atendidos e difundidos no meio 
jurídico. Essa noção mostraria o caráter extrínseco da tópica, voltado 
para a não rigorosa determinação do significado e para o fundamento da 
communis opinio. Pode-se então dizer que a própria noção de topos é 
incerta. Aqui deve ser tomado um cuidado por conta da possibilidade de 
interpretação em sentido conformístico. Outrossim, deve-se manter a 
atenção para os limites da tópica, eis que não há verdade no tópico em 
si mesmo e não se pode operá-la como método de descoberta da 
verdade.300  

 

Taruffo traz, por outra via, elementos positivos da tópica, em 

razão da função heurística que o método tópico exercita no quadro do 

raciocínio jurídico.  
Por essa visão, faz-se possível examinar os termos da lide segundo os 
diversos pontos de vista pelos quais ela pode ser resolvida. Nesse 
sentido, tratando de um método produtivo, e não reprodutivo, fica clara a 
sua utilidade como fixação de critérios de juízo. A teoria tópica aplicada 
ao discurso do juiz para justificar a sua decisão pode ser vista sobre dois 
aspectos. O primeiro diz respeito à determinação das premissas que o 
juiz emprega para fundamentar o discurso justificativo. O segundo 
anuncia o papel que o raciocínio tópico-dialético pode desenvolver como 
instrumento argumentativo. Quanto à determinação das premissas, a 
crítica que Taruffo apresenta vai no sentido da sua escassa utilidade, 
assim como da não exclusividade de tal esquema. No que concerne ao 
segundo ponto, volta à problemática da relação entre sistema e 
problema, já que a teoria tópica faz emergir, no contexto da motivação, 
uma série de fatores relevantes sobre a finalidade justificativa, fugindo a 
uma análise puramente lógico-dedutiva de uma estrutura formal. Nesse 
ínterim, Taruffo define a apresentação de um topos como implicação, 
conceito ou noção. Dessa maneira, é possível tentar desenvolver uma 
análise lógica sobre a tópica, não necessariamente dedutiva.  Mas essa 
análise não exaure a natureza mesma da tópica, devido ao caráter 
retórico de tal argumentação. Há, portanto, uma estrutura lógica do 
topos, mas há também um componente retórico-persuasivo, que gera 
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uma indeterminação lógico-semântica apresentada. A distinção entre 
tópica e lógica se faz, portanto, não sobre campos diversos de operação 
e competência, mas sobre os elementos do ,discurso justificativo. 301 

 

Aplicada ao discurso do juiz, a teoria tópica pode ser vista sob 

dois aspectos: 

a) quanto à determinação das premissas de que o juiz se utiliza 

para fundamentar o discurso justificativo; 

b) quanto ao papel que o raciocínio tópico-dialético pode 

desenvolver como instrumento argumentativo. 

A crítica de Taruffo em relação à determinação das premissas é 

no sentido de sua pouca utilidade e da não exclusividade desse esquema. 

Quanto ao papel do raciocínio tópico-dialético, retoma a problemática da 

relação entre sistema e problema. Para Taruffo a distinção entre tópica e 

lógica faz-se não sob campos diversos de operação e competência, mas 

sob os elementos do discurso justificativo.302 

Sob três perspectivas, o raciocínio tópico da motivação tem 

conotações positivas: 

a) o nível lingüístico do discurso justificativo tópico concernente 

à relação entre o discurso do juiz e o público, quanto a uma melhor 

compreensibilidade; 

b) a formulação sintética de valores e atitudes, como 

representação do ambiente sócio-político em que se insere a motivação; 

c) a ruptura com o logicismo abstrato, que constitui um perigo 

presente.303 
 
Pode-se também encontrar uma conotação negativa sob três 

perspectivas: 
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a) a argumentação tópica é eficaz somente enquanto o lugar 

comum é consensual, difuso em nível geral, ou pelo menos num grupo 

social; 

b) a adoção de pontos de vista simplificados e reduzidos ao 

problema em si, sendo a ótica de que o topos é uma enunciação 

simplificada e aproximativa de um princípio ou de uma regra de juízo. 

c) a capacidade de provocar uma adesão de tipo emotivo e 

intuitivo não mediado por uma crítica racional.304 
Dessa maneira, torna-se possível conceber a tópica como 
um instrumento para a argumentação levada a cabo pelo 
magistrado na fundamentação da decisão judicial. Por esse 
meio, cristaliza-se uma maneira diversa de compreender a 
fixação de premissas e a relação estabelecida via processo 
entre o juiz, as partes e a sociedade. Por outro lado, não se 
pode olvidar dos possíveis perigos da sua utilização, 
derivados da falta de consenso sobre os “lugares comuns” e 
da motivação calcada em adesões emotivas.305   

 
 

5. 3. A Teoria Retórica da Argumentação Jurídica  
 

Chaïm Perelman é o grande mestre da teoria da argumentação 

e muito tem contribuído para o estudo da motivação. Sua teoria envolve o 

problema da lógica, da ética e da retórica. 

Criador da Nouvelle Rhétorique, Perelman é grande defensor 

da concepção de uma lógica jurídica, podendo ser acrescentado que ela se 

dá no âmbito da retórica da razão prática, ficando a presente abordagem 

restrita às contribuições dessa teoria para o dever de motivação.306  

Contrariando Rocco e os defensores do silogismo jurídico, para 

Perelman, o raciocínio jurídico não pode ser considerado uma simples 

operação dedutiva, sob pena de ignorar os juízos de valor, insuprimíveis do 

direito, por guiarem o processo de aplicação da lei. Não se pode deixar de 
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questionar se os juízos são guiados tão-somente pelas emoções, ou se é 

possível pensar em uma lógica dos valores. 307 

A partir de um significado diferente para a motivação, Perelman 

afirma que a motivação pode ser compreendida como a indicação das 

razões que motivam o julgamento. 

Outros estudiosos buscaram nas deduções matemáticas as 

amostras para um raciocínio lógico. Chegaram à conclusão análoga de que 

seria possível construir uma lógica com juízos de valor a partir de 

raciocínios valorativos. 

Perelman apresenta então o famoso problema:  
Embora o raciocínio do juiz deva empenhar-se para chegar 

a soluções que sejam eqüitativas, razoáveis, aceitáveis, 

independentemente de sua conformidade às normas 

jurídicas positivas, é essencial poder responder à questão: 

“Mediante quais procedimentos intelectuais o juiz chega a 

considerar tal decisão como eqüitativa, razoável ou 

aceitável, quando se trata de noções eminentemente 

controvertidas?”308  
 

Aborda a importância das técnicas de argumentação na 

retórica, tendo em vista a obtenção de acordos sobre valores e sua 

aplicação, quando eles são objeto de uma controvérsia.  

Como pontos iniciais do discurso, o falante deve tomar os fatos, 

os valores e (os já tratados na tópica) “lugares-comuns”, selecioná-los e 

dar-lhes representação por meio de técnicas de apresentação.  

A retórica objetiva a adesão de teses por meio da persuasão. 

Importa a relação da lógica formal com a retórica, pelo convencimento das 

demonstrações; a variação de intensidade das adesões, já que o problema 
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não se refere a verdades, mas a valores; a pessoalidade das adesões, em 

contraste com a impessoalidade das verdades.309  

A retórica perelmaniana ou a Nova Retórica é o estudo das 

técnicas discursivas que visam a provocar ou intensificar a adesão de certo 

auditório às teses apresentadas. Volta-se ao estudo dos diversos auditórios 

e do surgimento das controvérsias, objetivando novas adesões. 310 

Por causa da exigência do direito e a diferença de contexto em 

que ocorrem os juízos de valores, visualizam-se modificações direcionadas 

pela jurisprudência. “...a própria idéia de motivação, de justificação de uma 

decisão judiciária, muda de sentido ao mudar de auditório”.Isso quer dizer: 

mudando-se o auditório, muda-se o sentido da justificação.311 
 
Se o magistrado precisa apenas justificar-se perante o legislador, 
basta-lhe indicar os textos legais na sentença, para mostrar que não 
viola nenhum dispositivo. Entretanto, se a motivação for dirigida à 
opinião pública, será imprescindível que a decisão venha 
conformada com os critérios de eqüidade e interesse geral, por 
exemplo.312  

 
Taruffo avalia a consistência e utilidade da Nova Retórica: o 

raciocínio do juiz não tem natureza lógico-demonstrativa, mas retórico-

persuasiva. O raciocínio jurídico caracteriza-se pela persuasão da 

argumentação retórica, definida pela racionalidade do juízo de valor. O 

raciocínio jurídico seria identificável com o raciocínio dialético-prático, 

concernente aos valores e às escolhas valorativas, tendo por paradigma o 

raciocínio do juiz.313 
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Ocorre que, para Taruffo, o raciocínio jurídico deixa de ser 

lógico se não for pensado no formato dedutivo-demonstrativo.[55] Não é 

contestável que a escolha valorativa não será reduzida a uma estrutura 

lógica, mas isso não implica que todo o raciocínio jurídico tenha natureza 

exclusivamente valorativa. 314 

Exemplifica seu ponto de vista: o advogado deve tentar 

estabelecer um raciocínio que acredita numa solução predeterminada da 

controvérsia. Trata-se de peculiaridades não necessariamente prevalentes 

nos outros tipos de raciocínios jurídicos.  

Outro problema observado por Taruffo: a falta de diferenciação 

entre procedimento decisório e raciocínio justificativo. A análise dos juízos 

de fato e de direito por meio do espaço argumentativo derivado da margem 

de discricionariedade do juiz direciona-se apenas ao exame do 

procedimento decisório. Preocupado em evidenciar os elementos retóricos 

do procedimento, Perelman deixa de examinar a natureza argumentativa da 

motivação.315  

Elemento positivo da teoria de Perelman, porém, e a 

possibilidade de elimina-se a idéia de que o raciocínio decisório e a 

motivação possuem uma estrutura dedutiva fechada e rigorosamente 

formalizada. Positiva, também, é a idéia de como o método tópico pode ser 

utilizado na flexibilização da logicidade decisória, contudo, sem apresentar 

uma natureza substancial, a argumentação retórica ocupa os espaços não 

lógicos do raciocínio justificativo, sem exauri-lo.316  
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As análises feitas aos sistemas silogístico, tópico e retórico não 

descaracterizam a possibilidade de pensar o juízo pela dedução, pelos 

lugares dialéticos e pela persuasão. 

O que elas têm em comum refere-se à abordagem do juízo e 

da motivação de forma absoluta e acabada, seja lógica, tópica ou retórica. 

Em outros termos, uma teoria apenas lógica conduziria a uma visão redutiva 

do fenômeno jurídico; a adoção exclusiva de tópicos tornaria a motivação 

rígida e restritiva; no plano retórico-persuasivo, apareceria a incapacidade 

do magistrado em colher os aspectos mais problemáticos do raciocínio e a 

própria racionalidade do juízo.317 

Taruffo sustenta que a argumentação retórico-persuasiva 

subsiste como uma terceira possível zona de discurso. Entendendo o 

discurso não pela sua validade, mas pela sua eficácia, parece claro que um 

argumento inválido pode ser persuasivo e um argumento válido pode não o 

ser. Portanto, a justificação do tipo persuasiva está num nível mínimo de 

objetividade e racionalidade, sendo própria não para a apreciação 

estrutural, mas para o ponto de vista de eficácia.318  

A essência de sua teoria é o esclarecimento da existência de 

níveis para o estabelecimento da motivação como discurso justificativo, que 

segue a lógica de justificação.  

Assim, pode-se concluir que as teorias do silogismo jurídico, da 

tópica e da retórica-argumentativa não lograram êxito na sua tentativa de 
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explicar de maneira restritiva a obrigação de motivar por meio da lógica 

dedutiva, dos lugares dialéticos e dos mecanismos de persuasão.    

Taruffo consegue oferecer uma resposta mais firme ao 

problema da relação existente entre o juízo e a motivação, diferenciando 

entre contexto decisório e contexto justificativo. Aquele consiste em expor 

as relações de implicação mútua entre fato e norma para, a partir disso, 

qualificar os fatos e oferecer a decisão final. O contexto justificativo diz 

respeito à crítica racional que se pode operar sobre o contexto decisório. 

Trata-se de uma reavaliação que deve estar presente ao juiz na 

motivação.319  

A motivação é o discurso justificativo da decisão judicial. 

Abrange a indicação dos motivos que levaram à decisão, como também a 

explicitação das razões que justificam a escolha. Presta-se para demonstrar 

a justiça e a racionalidade da decisão. 

Pode-se, então, inferir que há modelos de racionalidade que se 

utilizam para justificar uma decisão. E isso depende do sistema jurídico-

político, onde se desenvolve a atividade jurisdicional. 

Os três modelos de racionalidade mais conhecidos são: o 

dedutivo, o indutivo e o retórico. 

O mais difundido é o dedutivo. Baseia-se no silogismo judicial, 

oriundo da afirmativa iluminista de que o juiz é apenas a boca que 

pronuncia as palavras da lei, e, parece ser a forma mais perfeita de se 

demonstrar de modo lógico a dedução da decisão, partindo-se de 

premissas, constituindo-se garantia contra o arbítrio do juiz. Apresenta-se 

sob a forma de uma premissa maior, uma premissa menor e uma síntese. A 

premissa maior representa a norma a ser aplicada; a premissa menor 

significa os fatos apurados no processo; a síntese é a decisão do caso. 
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Admitem os idealizadores do método ser ele demasiado 

simples para dar conta de todo o procedimento decisório. Realizando-se o 

julgamento por vias distintas desta lógica formal, pode-se dizer que a 

argumentação judicial está muito mais voltada a comprovar o acerto da 

escolha das premissas do que extrair delas uma conclusão lógica.  

Este modelo foi concebido num momento histórico 

caracterizado pela preocupação de subordinar a atividade judiciária à 

vontade popular expressa nos textos legais.  Sua função é basicamente 

ideológica, com o fim último de mostrar a imagem de um juiz neutro e só 

submetido à lei, com o que se ocultam, sob uma aparente lógica formal, as 

reais motivações subjacentes às diversas escolhas valorativas realizadas no 

curso do procedimento decisório. 

Opondo-se ao dedutivo está o modelo indutivo. Nele o que se 

defende é a negação do valor do silogismo como modelo de racionalidade 

decisória. O que se procura é destacar a importância da consideração 

particular de cada caso concreto, levando a sua análise ao estabelecimento 

de uma norma geral, não aquela previamente disposta pelo legislador, mas 

aquela que estabelecida pelo próprio julgador a partir do caso examinado. A 

criatividade do magistrado deve prevalecer sobre a vontade do legislador. 

Segundo Antônio Magalhães Gomes Filho, esse modelo 

encontrou apoio na Europa com a doutrina do libre recherche scientifique de 

François Geny, no final do século XIX e também no commom law, levando 

Pound a conceber a atividade judicial como uma forma de engenharia 

social, o que perdura até hoje no Direito Alternativo.320  

O terceiro modelo é o Retórico. Nele há a negação do silogismo 

como modelo de racionalidade da decisão, já que o que importa não é o 

esquema lógico, mas sim a justificação da opção feita pelo juiz. Nesse 
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modelo também não há lugar para a inferência indutiva. O que importa é 

que em qualquer situação as escolhas devem estar justificadas, pois só 

dessa forma será possível o controle da atividade decisória. 

Tida anteriormente como a técnica da argumentação racional e 

não como técnica de manipulação, a Retórica exerce papel essencial no 

discurso judicial. Através dela o juiz justifica sua decisão por meio de 

argumentos racionalmente válidos e controláveis. 

Michel Miaille, ao analisar a lógica jurídica dentro do sistema do 

direito (a dos práticos), admite que, em verdade, não se trata efetivamente 

de um raciocínio jurídico, mas de argumentação: 
no sentido restrito da palavra, não há raciocínio jurídico: há 
argumentação. Que quer isto dizer? Os juristas apoiam-se não em 
provas demonstrativas, no sentido científico do termo, mas em 
argumentos mais ou menos convincentes. Ora, como já acima mostrei, 
os argumentos dependem no seu valor, e, portanto, na sua eficácia, da 
sua situação de momento, do lugar, muito mais que da sua definição 
abstracta. Os princípios invocados, as noções utilizadas, as teorias 
propostas não têm por si mesmo força suficiente: tudo depende do 
contexto. Torna-se absolutamente claro que, se dado argumento não foi 
seguido em dado momento e se lhe preferiu a um outro, isso não 
ocorreu em conseqüência de um erro metodológico a maior parte das 
vezes, e em particular em conseqüência de uma incorreção na lógica do 
raciocínio, mas é produto de uma época. Reconduzida a proporções 
mais correctas a ‘lógica jurídica como argumentação revela ser a 
tradução de projectos, de interesses, de práticas contraditórias’. Neste 
sentido, não poderia ser comparada com a dos cientistas”.321  

 
Este sim é o modelo, parece, que deve prevalecer. É o modelo que mais 
corresponde à realidade atual da atividade judicial. Ele sugere esquemas 
lógicos de justificação distintos e muito mais completos, conforme as 
particularidades do procedimento decisório e das suas diferentes fases. 
Segundo aduz João Maurício Adeodato, todo o desenvolvimento 
histórico e ideológico do direito é marcado pela mentalidade silogística, 
como a maneira de pensar e aplicar o direito que parece mais adequada 
ao direito dogmático, que decide sempre fazendo referência a uma 
norma fixada anteriormente de acordo com as regras auto-referentes do 
próprio sistema. Todavia, a adoção do silogismo demonstrativo é 
equivocada. Mais correta se apresenta a adoção do silogismo retórico, 
pois “a estrutura argumentativa expressa pela teoria do entimema 
parece assim mais apta a compreender o direito contemporâneo, 
revelando, por exemplo, que pilares ‘científicos’ como a unidade do 
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ordenamento jurídico, a neutralidade do juiz ou a objetividade da lei 
constituem, no fundo, meras estratégias discursivas.” 322   

 
6. Ausência da Motivação e Insuficiência da 

Motivação 
 

No Estado de Direito, as decisões de maior interesse social, 

político e econômico são debatidas pela imprensa e população. 

Leone, grande mestre da Universidade de Roma, afirma que “ 

todos os momentos da investigação, suscetíveis de 

valoração própria, assumem individualidade própria para os 

fins da obrigação de motivar. A motivação deve referir-se a 

todos os pontos da decisão, e no âmbito de cada ponto, a 

todos os aspectos que deram ou poderiam ter dado lugar à 

verificação”.323
 

É o ensinamento de Bella Vista que a falta de motivação que 

justifica  a anulação da  sentença ocorre em três situações:  

1ª) quando o juiz omite as razões de seu convencimento;  

2ª) quando as tenha indicado incorrendo em evidente erro 

lógico-jurídico, de modo que as premissas em que a decisão se funda 
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possam ser consideradas tanquan non esset (falta de motivação intrínseca); 

e  

3ª) quando, apresentando-se em seu contexto motivada, tenha 

omitido exame de um fato decisivo para o juízo, de modo a levar a crer que 

se o juiz o tivesse examinado, teria chegado a diversa decisão (falta de 

motivação extrínseca).324
  

Ricardo C. Nunes observa que não há motivação sem 

referências aos elementos de prova relativos aos pontos fundamentais da 

causa: 
En relación a las conclusiones de hecho de la sentencia, 
para llenar su obligación de motivarlas (fundarlas), al juez 
debe comenzar por enunciar los elementos probatórios que 
justifican cada una de esas coclusiones de hecho. No le 
bastaria decir: está probado que Juan murió. Es preciso que 
sustente esa afirmación en elementos probatórios. La 
motivación debe ser sobre todos y cada uno de los 
presupuestos de la decisión; debe ser, en una palabra, 
completa”.325 

 

Em seu Curso de Processo Penal, Pedro Henrique Demercian 

e Jorge Assaf Maluly declaram que o juiz “não pode, naturalmente, ignorar o 

conteúdo dessas provas [as existentes nos autos] e tampouco as razões aduzidas 

pelas partes nos debates ou alegações finais, sob pena de proferir decisão 

absolutamente nula”.326  
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao comentar o  art. 93, IX, da 

CF, considera um obstáculo ao arbítrio a exigência de fundamentação. 

Considera, também, o arbítrio uma repulsa ao Estado de Direito, mesmo 

que exercido por juízes. Em seu texto menciona Ada Pellegrini Grinover, 

que cita a lição de Giuseppe Bettiol, de que se trata de mais uma das 
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garantias predispostas pelo Estado de Direito como tutela das liberdades 

individuais.
327

  

A fundamentação da sentença é um obstáculo ao arbítrio e 

constitui uma das garantias do Estado de Direito, como tutela das 

liberdades individuais. Assim, a função endoprocessual da motivação da 

sentença consiste em permitir que as partes exercitem seu direito de 

recorrer, partindo do conhecimento das razões que levaram o magistrado a 

tomar essa ou aquela decisão. 
Athos Gusmão Carneiro, em magnífico trabalho sobre o assunto, 

afirma que: 
Não é tão simples, todavia, expressar exatamente o conceito de decisão 
não fundamentada, distinguindo-o do de decisão mal fundamentada e de 
decisão insuficientemente fundamentada, e precisando em que casos o 
vício existente na sentença (ou no acórdão, ou na decisão interlocutória) 
resultará na gravíssima sanção de nulidade do provimento judicial. Em 
monografia excelente sobre as nulidades das sentenças, Teresa Arruda 
Alvim Pinto refere existirem grosso modo, três espécies de vícios 
intrínsecos das sentenças que se reduzem a um só, em última análise: 

1. ausência de fundamentação; 
2. deficiência de fundamentação; e  
3. ausência de correlação entre fundamentação e decisório.  

“Poderíamos acrescentar, máxime em tempos de informatização do 
Judiciário, o caso das sentenças ou decisões "padronizadas", com 
(aparente) fundamentação tão genérica e imprecisa que se aplica a um 
grande número de lides semelhantes”.328  

 

Diante do exposto, para a autora, “Todos são redutíveis à 

ausência de fundamentação e geram nulidade da sentença. Isto porque 

‘fundamentação’ deficiente, em rigor, não é fundamentação, e, por outro 

lado, ‘fundamentação’ que não tem relação com o decisório, não é 

fundamentação: pelo menos não o é daquele decisório."329 
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Taruffo tende a considerar a sentença a que falte um conteúdo 

mínimo, indispensável, de motivação, como inexistente. Para ele, o vício 
além da evidente incongruência dogmática, dois inconvenientes: a 
possibilidade de haver casos em que não se possa nem mesmo 
determinar o quantum judicatum; e por outro lado, o de que esta 
sentença, passando o prazo da ação autônoma de impugnação (que, no 
Direito Brasileiro, seria a ação rescisória), passe a ser inatingível – uma 
sentença carecedora dos elementos mínimos para que possa ser 
chamada de ato jurisdicional.” 330 

 

Teresa Arruda Alvim Pinto apresenta exemplos de citra ou infra 

petita, ultra petita e extra petita. Mais comuns, os casos de infra petita são 

aqueles em que a sentença, em verdade, se omite quanto a um pedido           

(havendo cumulação de ações, reconvenção, oposição etc), não sendo 

caso de sentença nula, pois  a cada uma delas há de se dar tratamento 

diverso: uma delas será imaculada; a outra, inexistente.  

Não é de maneira explícita que José Carlos Barbosa Moreira 

sustenta que se proponha ação rescisória de sentença viciada em relação à 

fundamentação. “Mas se, por um lado, sustenta que não há necessidade de 

rescisória para desconstituir sentença quanto a pedido que não foi julgado, pois 

que não se trata de vício quanto à fundamentação, se pode, pelo menos, inferir 

que, se se tratasse de vício quanto à fundamentação, caberia ação rescisória”.331 

Casos em que o juiz tenha se equivocado ao apreciar questões 

de fato e/ou de direito, errando no dispositivo, para Athos Gusmão Carneiro 

não incide sanção de nulidade. “A sentença estará errada [...], mas será válida. 

Cumpre, pois, seja reformada em Superior Instância, sob melhor apreciação das 

quaestiones facti e das quaestiones iures; mas não deverá ser anulada”.332   
A sentença apenas sucintamente fundamentada, em que as questões 
controvertidas hajam sido consideradas com sumariedade e singeleza, 
não serão modelares e muito menos aconselháveis; mas não são nulas, 
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cabendo uma relativa tolerância, máxime se os temas em debate forem 
simples e várias vezes já resolvidos no sentido adotado na sentença: 
ligeira fundamentação será o bastante para que não torne perdida a 
sentença. 333 

 

Assim julgou o STJ no REsp. 2.227, rel. Min. Nilson Naves: Não 

é nula a sentença sucinta, pois, conquanto tal, não deixa de conter o 

essencial - DJU 30.04.1990. Da mesma forma no REsp. 19.661, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo: Não é nula a decisão com fundamentação sucinta, 

mas a que carece de devida motivação, essencial do processo democrático 

- ac. de 12.05.1992, e de cujo julgamento participamos.334  

A sentença com fundamentação sucinta, todavia, não deverá 

ser confundida com a sentença deficiente, incompleta em sua 

fundamentação. O juiz, por certo, não está adstrito a responder, um a um, 

os argumentos das partes; tem o dever, contudo, de examinar as questões 

(= pontos controvertidos), todas elas, que possam servir de fundamento 

essencial à acolhida, total ou parcial, ou à rejeição, no todo ou em parte, do 

pedido formulado pelo demandante”.335 

Egas Moniz de Aragão prega que o juiz tem de examinar e 

julgar todas as questões da lide trazidas à sua apreciação, sejam 

preliminares ou prejudiciais, processuais ou de mérito. Se não o fizer a 

sentença estará incompleta.336 

No tocante à primeira assertiva, tivemos ensejo de afirmar, em sede 
jurisprudencial, que não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, 
responder a questionários postos pela parte sucumbente, que não 
aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no 
acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação 
futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do 'decisum' de 
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inadmissibilidade dos embargos de retenção (Emb. Decl. no REsp. 739, 
j. 23.10.1990, DJU 12.11.1990).” 337 

 

Quanto à motivação das decisões nos juizados especiais, a Lei 

n° 9099/95 apresenta caráter de desburocratização, agilização e 

simplificação dos julgamentos, inerentes a causas menos complexas. Em 

seu art. 38, seção XII, dispõe que na sentença o juiz apontará os elementos 

de sua convicção, breve resumo dos fatos relevantes acontecidos em 

audiência, dispensado o relatório. A fundamentação da sentença ou do 

acórdão poderá ser feita oralmente, em fita magnética. 

Para a ministra Fátima Nancy Andrighi, o rigor da forma não 

pode ultrapassar a essência da decisão. Basta que a motivação do juiz 

esteja de forma compreensiva, embora sucinta. O importante é que as 

partes possam compreender, com facilidade, o que o juiz decidiu a respeito 

do conflito.338 

Cabe anotar que sentenças mal fundamentadas ou sucintas 

não constituem causa de nulidade. São nulas somente aquelas não 

fundamentadas, conforme o prescrito no inc. IX do art. 93 da CF/88 e na 

forma do art. 458 do CPC e seus incisos. 

Conforme Nery Júnior, “Decisão concisa não significa decisão 

lacônica, sem fundamentação. Decisão concisa é a que tem fundamentação 

breve, da qual constem os elementos necessários para a sua sustentação, 

expurgando-se dela aquilo que for supérfluo”.339 

Segundo Caon, no que concerne à antecipação dos efeitos da 

tutela, no art. 273, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 
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convencimento. “ Daí parece que há um descuido ou omissão do legislador, 

quando a medida é denegada.” 340 

Em voto proferido quando Juiz do 1º TACSP, o Des. Márcio 

Bonilha, citado por Athos G. Carneiro, afirmou que não ocorre omissão 

quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a todos os 

argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em 

função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Não há 

confundir ponto do litígio com argumento trazido à colação pela parte ... 

(omissis) ... os embargos declaratórios devem referir-se a ponto omisso ou 

obscuro da decisão e não a fatos e argumentos mencionados pelas 

partes.341  

Com respeito à segunda menção, a de que ao juiz impende 

apreciar todas as questões realmente relevantes à solução da lide, sob 

pena de nulidade da sentença (ou do acórdão), é vasta a jurisprudência. 

Nesse sentido, colações das decisões do STJ apresentadas por Athos G. 

Carneiro em texto já aludido: 
“A. REsp. 13.471, 2ª Turma, rel. Min. Pádua Ribeiro, ac. 
31.03.1933, com a ementa: ‘É nula a sentença não 
fundamentada, sendo tida como tal a que é omissa a 
respeito de ponto relevante da defesa. No caso, ao 
proclamar a prescrição prevista no art. 1º do D. 20.910, 
de 1932, a sentença omitiu-se quanto aos motivos para 
afastar a aplicação da causa de suspensão do prazo 
extintivo, prevista no art. 169, I, do CC, oportunamente 
argüida pelo autor. 
A inobservância do requisito do art. 458, II do CPC não 
pode ser sanada, pelo Tribunal de Apelação, porque 
não alcançada pela regra do art. 515 do citado Código’. 
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B. REsp. 8.819, 3ª Turma, rel. Min. Cláudio Santos, ac. 
de 17.09.1991:"A falta de análise de questão de fato 
suscitada claramente nos autos causa ofensa ao art. 
458, do CPC."  
 
C. REsp. 2.718, 3ª Turma, rel. Min. Nilson Naves, ac. de 
29.05.1990: 
"Embargos de declaração. Ponto omisso (CPC, art. 
515, II). Existindo ponto omisso sobre que devia 
pronunciar-se, o tribunal, provocado por embargos de 
declaração, não pode deixar de sobre ele claramente 
pronunciar-se. Nulidade reconhecida, para que outro 
acórdão seja proferido, com o esclarecimento da 
omissão." 
 
D. Em aresto de minha relatoria, no REsp. 3.417, ac. de 
07.08.1990, a 4ª Turma do STJ julgou sob a seguinte 
ementa: "Acórdão insuficientemente fundamentado, por 
omisso quanto a ponto relevante da defesa. 
Contrariedade ao art. 458, II, do CPC. Recurso especial 
conhecido e provido". 
Nesse caso, em que se buscava invalidar hasta pública 
e arrematação, o Tribunal de origem havia decretado a 
nulidade da praça por realizada a alienação a preço vil, 
omitindo-se, todavia, inclusive em nível de embargos 
declaratórios, quanto ao argumento de que o preço vil 
não se teria verificado por cuidar-se, o imóvel 
penhorado, de 'coisa litigiosa', e assim com seu valor 
consideravelmente depreciado. O STJ conheceu do 
recurso especial e ao mesmo deu provimento, para 
anular o acórdão recorrido, ante a aludida omissão. 
 
11. Do Pretório Excelso cumpre mencionar leading case 
de relatoria do Min. Raphael de Barros Monteiro, no RE 
74.143, ac. da 1ª Turma, j. 10.10.1972: 
"Acórdão omisso a respeito de ponto relevante da 
defesa do inquilino à retomada. Negativa de vigência do 
art. 280, II, combinado com o art. 118, § único, do CPC, 
e dissídio de jurisprudência devidamente comprovado. 
RE conhecido e provido, em parte."  
No caso então em exame, a defesa do inquilino 
suscitara, dentre outras questões, a de que o locador se 
havia obrigado, no contrato, a renovar a locação; essa 



defesa, no entanto, embora os embargos declaratórios 
a respeito opostos, não fora considerada no acórdão 
recorrido, permanecendo a omissão. 
 
12. Do TRF da 2ª Região menciono o aresto proferido 
na AC 44.496/RJ (v. u., j. 05.10.1993), de que foi relator 
o juiz José Eduardo Carreira Alvim, integrante dessa 
Corte, dele constando que: " ... é nula a sentença que 
não aprecia todas as questões constantes na petição 
inicial, pois não exaure a prestação jurisdicional, 
resultando insanável a nulidade pelo juízo ad quem, 
pois que em relação às questões não decididas pelo 
juízo a quo suprimido estaria um grau de jurisdição (cf. 
AC 91.04.12691-2-RS, TRF - 4ª Reg., DJ 08.07.1992, 
p. 20.563). Ressalte-se, por oportuno, que questão é 
qualquer ponto de dúvida que surge no processo e que 
compete ao juiz resolver (Carnelutti), antes de resolver 
a questão final, pertinente ao próprio mérito da causa. 
Não se vislumbra na espécie mera fundamentação 
sucinta, mas deficiência de fundamentação, atentatória 
aos preceitos legal e constitucional. Tal matéria é de 
ordem pública, prescindindo até mesmo de alegação da 
parte."  
 
 Cumpre, pois, aos magistrados, o empenho máximo no 
evitar que questão relevante à defesa do direito de 
qualquer dos litigantes reste sem apreciação, 
impedindo assim que a parte sucumbente venha a 
argüir a nulidade da sentença ou do acórdão. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Importa dizer agora que, como visto, a obrigatoriedade da 

motivação da sentença vige desde as tradicionais Ordenações do Reino, no 

Brasil. A necessidade de motivar a decisão é uma das exigências do 

processo equitativo, verdadeiro direito do homem consagrado em 

Constituições de grandes e pequenos países, em que exerce a digna 

função de defesa do cidadão contra o arbítrio do juiz. Ela também é uma 

garantia para o Estado, cujo interesse é que sua vontade superior seja 

aplicada e que se administre a justiça de modo correto. 

Entenda-se por arbitrariedade o ato ou procedimento 

caprichoso , que se executa ou se formula, contrariamente ao que está 



instituído na lei. É o arbítrio o  poder de alguém se determinar consoante os 

ditames da própria vontade, isto é, fugindo a outras imposições, que não 

sejam as que derivam de suas próprias razões.  

A obrigatoriedade de motivação da sentença por parte do juiz 

faz de suas explicações um escudo protetor contra qualquer suspeita de 

arbitrariedade, parcialidade, ou de qualquer injustiça. Não deixa de ser 

também um problema de garantias e de legalidade. É, ainda , um controle 

das fontes de convencimento, como também da coerência do estado 

psíquico do juiz impregnado em sua sentença. 

A  coerência entre fato e adequação da pena ante os ditames 

da lei, a imparcialidade do julgamento, a lisura do raciocínio resultam numa 

interpretação decisória e aplicativa, necessária ante a conformação da 

normatividade à faticidade.  

É possível que, para tal conformação, possa-se pensar que  

quando se anuncia que o juiz, que parte de um texto jurídico, é capaz de 

forjar-lhe o sentido, não se quer dizer que a prática da significação está 

submissa à arbitrariedade. Muito antes de se poder dizer que o ato 

compreensivo constitui-se em mero ato arbitrário do intérprete, pode-se 

dizer que limites há para a significância, dentro dos quais atua o juiz.  

Importa lembrar, porém, que um texto é o que ele é, embora 

possa oferecer várias leituras, e cada uma dessas leituras dependerá da 

situação e  formação de cada leitor. Assim também acontece com o texto  

jurídico. Ele depende do fato, da maneira como se vê o fato, da formação de 

quem o escreve, da capacidade intelectual do escritor e de sua inserção no 

meio social.  

Diz-se que a escrita torna o texto autônomo em relação à 

intenção do autor. O que o texto significa não coincide mais com aquilo que 

o autor quis dizer. Significação verbal, vale dizer, textual, e significação 

mental, ou seja, psicológica, são doravante destinos diferentes, essa 



possível dicotomia, ou interpretação baça, é elemento ensejador de recurso, 

oportunidade democrática de se ter nova versão do fato analisado. 

 A motivação da sentença é, então, um discurso emanado da 

autoridade judicial, componente da sentença, ao término do processo, que 

se baliza pelo princípio norteador do devido processo legal. 

O princípio constitucional da motivação da sentença é um 

dispositivo controlador do julgamento do magistrado, que oferece às partes 

as razões, o itinerário racional do pensamento do juiz, para que possa ser 

entendida a trajetória mental que o levou a certa conclusão. Essa conclusão 

depende muito não só dos conhecimentos jurídicos do juiz, mas também de 

sua formação moral, de sua educação, de sua idade e experiência, além de 

suas concepções filosóficas. É certo que além de tudo o que já foi expresso, 

pode o juiz, levado por emoções, conceder certos benefícios ao réu. Por 

outro lado, é possível que, pela gravidade do fato, e/ou pela comoção social 

dele advinda, o juiz possa julgá-lo com maior severidade. Ser humano 

premido pelas circunstâncias, será suscetível a influências externas e 

internas no momento do julgamento.  

Vale a pena lembrar que o que se tem denominado de 

discricionariedade judicial é o poder de criação de norma jurídica que o 

intérprete autêntico exercita formulando juízos de legalidade e não de 

oportunidade. O juízo de oportunidade permite uma opção entre diferentes 

jurídicos, procedida subjetivamente pelo agente. O juízo de legalidade é 

atuação que o intérprete autêntico desenvolve balizado pela lei e pelos 

fatos. 

A visão do Estado de Direito e a dos Direitos Fundamentais e 

Humanos contidos nessa dissertação permitem um clareamento intelectual 

para o entendimento dos direitos do cidadão, dentre eles o tema central 

desta dissertação de mestrado. Por meio dessas visões, é possível 

entender a necessidade de um programa de Direitos Humanos com 



proposições mais avançadas ou radicais, impenetrável aos alienados, aos 

desinteressados das questões públicas, alijados das questões político-

sociais pela ignorância e pela miséria. 

Os modernos programas internacionais de proteção aos 

Direitos Humanos requerem mudanças nas concepções bastante arcaicas 

de soberania da maioria dos países do mundo, mormente os 

subdesenvolvidos. Não apenas isso. Violações de direitos do ser humanos 

têm sido perpetradas sob a escusa de tradições culturais, religiosas, locais 

ou tribais. Daí a carência de uma universalização dos direitos humanos. 

Mais importante é a constituição de estados democráticos de 

direito, que , como tal, terão a obrigação primária de assegurar os direitos 

humanos, responsabilidade interna de cada Estado. 
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2. DECLARAÇÃO DA VIRGÍNIA ( 1776)  
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1. Declaração de Direitos 1689 

Bill of Rights 

 

 

 



Os Lords1o espirituais e temporais e os 

membros da Câmara dos Comuns declaram, desde logo, o 

seguinte: 

que é ilegal a faculdade que se atribui à 

autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 

que, do mesmo modo, é ilegal a 

faculdade que se atribui à autoridade real para dispensar as leis ou 

o seu cumprimento, como anteriormente se tem verificado, por 

meio de uma usurpação notória. 

que tanto a Comissão para formar o 

último Tribunal, para as coisas eclesiásticas, como qualquer outra 

Comissão do Tribunal da mesma classe são ilegais ou perniciosas. 

que é ilegal toda cobrança de impostos 

para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de 

prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por 

ele próprio. 

que os súditos tem direitos de 

apresentar petições ao Rei, sendo ilegais as prisões vexações de 

qualquer espécie que sofram por esta causa. 

que o ato de levantar e manter dentro 

do país um exército em tempo de paz é contrário a lei, se não 

proceder autorização do Parlamento. 

que os súditos protestantes podem Ter, 

para a sua defesa, as armas necessárias à sua condição e 

permitidas por lei. 



que devem ser livres as eleições dos 

membros do Parlamento. 

que os discursos pronunciados nos 

debates do Parlamento não devem ser examinados senão por ele 

mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio algum. 

que não se exigirão fianças exorbitantes, 

impostos excessivos, nem se imporão penas demasiado deveras. 

que a lista dos Jurados eleitos deverá 

fazer-se em devida forma e ser notificada; que os jurados que 

decidem sobre a sorte das pessoas nas questões de alta traição 

deverão ser livres proprietários de terras. 

que são contrárias as leis, e, portanto, 

nulas, todas as concessões ou promessas de dar a outros os bens 

confiscados a pessoas acusadas, antes de se acharem estas 

convictas ou convencidas. 

que é indispensável convocar com 

freqüência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como 

para corrigir, afirmar e conservar as leis. 

  

Reclamam e pedem, com repetidas 

instâncias, todo o mencionado, considerando-o como um conjunto 

de direitos e liberdades incontestáveis, como também, que para o 

futuro não se firmem precedentes nem se deduza conseqüência 

alguma em prejuízo do povo. 

A esta petição de seus direitos fomos 

estimulados, particularmente, pela declaração de S. A. o Príncipe 



de Orange (depois Guilherme III), que levará a termo a liberdade 

do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não 

permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de 

recordar, nem que se reproduzam os atentados contra a sua 

religião, direitos e liberdades.  

2. Declaração dos Direitos da Virgínia 
 
(Dos direitos que nos devem pertencer a nós e à nossa posteridade, e que devem 
ser considerados como o fundamento e a base do governo, feito pelos 
representantes do bom povo da Virgínia, reunidos em plena e livre convenção.) 

Williamsburg, 12 de junho de 1776 
 
 
 

Artigo 1o 
 

Que todos os homens são, por natureza, 

igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, 

dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem 

por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o 

gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir 

a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. 

 

 Artigo 2o 
 

Que todo poder é inerente ao povo e, 

conseqüentemente, dele procede; que os magistrados são seus 

mandatários e seus servidores e, em qualquer momento, perante 

ele responsáveis. 

 



 Artigo 3o 
 

Que o governo é instituído, ou deveria 

sê-lo, para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação 

ou comunidade; que de todas as formas e modos de governo esta 

é a melhor, a mais capaz de produzir maior felicidade e segurança, 

e a que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um 

mau governo; e que se um governo se mostra inadequado ou é 

contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito 

indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou 

aboli-lo da maneira considerada mais condizente com o bem 

público. 

  
Artigo 4o 

 

Que nenhum homem ou grupo de 

homens tem direito a receber emolumentos ou privilégios 

exclusivos ou especiais da comunidade, senão apenas 

relativamente a serviços públicos prestados; os quais, não 

podendo ser transmitidos, fazem com que tampouco sejam 

hereditários os cargos de magistrado, de legislador ou de juiz. 

 

 Artigo 5o 
 

Que os poderes legislativo, executivo e 

judiciário do Estado devem estar separados e que os membros dos 

dois primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos 



impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-lhes 

medidas opressoras; que, em períodos determinados devem voltar 

à sua condição particular, ao corpo social de onde procedem, e 

suas vagas se preencham mediante eleições periódicas, certas e 

regulares, nas quais possam voltar a se eleger todos ou parte dos 

antigos membros (dos mencionados poderes)., segundo 

disponham as leis. 

 
 
 
 

 Artigo 6o 
 

Que as eleições de representantes do povo em assembléia 

devem ser livres, e que todos os homens que dêem provas 

suficientes de interesse permanente pela comunidade, e de 

vinculação com esta, tenham o direito de sufrágio e não possam ser 

submetidos à tributação nem privados de sua propriedade por razões 

de utilidade pública sem seu consentimento, ou o de seus 

representantes assim eleitos, nem estejam obrigados por lei alguma à 

que, da mesma forma, não hajam consentido para o bem público. 

 
 Artigo 7o 

 

Que toda faculdade de suspender as leis 

ou a execução destas por qualquer autoridade, sem consentimento 

dos representantes do povo, é prejudicial aos direitos deste e não 

deve exercer-se. 

 
 Artigo 8o 



 

Que em todo processo criminal incluídos 

naqueles em que se pede a pena capital, o acusado tem direito de 

saber a causa e a natureza da acusação, ser acareado com seus 

acusadores e testemunhas, pedir provas em seu favor e a ser 

julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de 

sua comunidade, sem o consentimento unânime dos quais, não se 

poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a 

testemunhar contra si própria; e que ninguém seja privado de sua 

liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de 

seus pares. 

 
 Artigo 9o 

 

Não serão exigidas fianças ou multas 

excessivas, nem infligir-se-ão castigos cruéis ou inusitados. 

  
 
 
 
 

Artigo 10o 
 

Que os autos judiciais gerais em que se 

mande a um funcionário ou oficial de justiça o registro de lugares 

suspeitos, sem provas da prática de um fato, ou a detenção de 

uma pessoa ou pessoas sem identificá-las pelo nome, ou cujo 



delito não seja claramente especificado e não se demonstre com 

provas, são cruéis e opressores e não devem ser concedidos. 

  
Artigo 11o 

    

Que em litígios referentes à propriedade 

e em pleitos entre particulares, o artigo julgamento por júri de 

doze membros é preferível a qualquer outro, devendo ser tido por 

sagrado. 

 
Artigo 12o 

 

Que a liberdade de imprensa é um dos 

grandes baluartes da liberdade, não podendo ser restringida 

jamais, a não ser por governos despóticos. 

  
Artigo 13o 

 

 
Que uma milícia bem regulamentada e 

integrada por pessoas adestradas nas armas, constitui defesa 

natural e segura de um Estado livre; que deveriam ser evitados, 

em tempos de paz, como perigosos para a liberdade, os exércitos 

permanentes; e que, em todo caso, as forças armadas estarão 

estritamente subordinadas ao poder civil e sob o comando deste. 

  
 
 
 



 
Artigo 14o 

 

Que o povo tem direito a um governo 

único; e que, conseqüentemente, não deve erigir-se ou 

estabelecer-se dentro do Território de Virgínia nenhum outro 

governo apartado daquele. 

 

Artigo 15o 
   

Que nenhum povo pode ter uma forma 

de governo livre nem os benefícios da liberdade, sem a firma 

adesão à justiça, à moderação, à temperança, à frugalidade e 

virtude, sem retorno constante aos princípios fundamentais. 

  
Artigo 16o 

 

Que a religião ou os deveres que temos 

para com o nosso Criador, e a maneira de cumpri-los, somente 

podem reger-se pela razão e pela convicção, não pela força ou 

pela violência; conseqüentemente, todos os homens têm igual 

direito ao livre exercício da religião, de acordo com o que dita sua 

consciência, e que é dever recíproco de todos praticar a paciência, 

o amor e a caridade cristã para com o próximo. 

 
 
 
 



 
3. A DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 
 
 
 
Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um 
povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os 
poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da 
natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos 
homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação.  
 
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 
homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da 
felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos 
governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne 
destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e 
instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os 
poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a 
segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se 
mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e 
passageiros; e, assim sendo, toda experiência tem mostrado que os 
homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, 
do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas 
quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo 
invariavelmente o mesmo objecto, indica o desígnio de reduzi-los ao 
despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir 
tais governos e instituir novos Guardiães para sua futura segurança. Tal tem 
sido o sofrimento paciente destas colónias e tal agora a necessidade que as 
força a alterar os sistemas anteriores de governo. A história do actual Rei da 
Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos 
por objectivo directo o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes 
Estados. Para prová-lo, permitam-nos submeter os factos a um mundo 
cândido. 
 
Recusou assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem 
público. 
 
Proibiu aos governadores a promulgação de leis de importância imediata e 
urgente, a menos que a aplicação fosse suspensa até que se obtivesse o 



seu assentimento, e , uma vez suspensas, deixou inteiramente de 
dispensar-lhes atenção. 
 
Recusou promulgar outras leis para o bem-estar de grandes distritos de 
povo, a menos que abandonassem o direito de representação no legislativo, 
direito inestimável para eles e temível apenas para os tiranos. 
 
Convocou os corpos legislativos a lugares não usuais, sem conforto e 
distantes dos locais em que se encontram os arquivos públicos, com o único 
fito de arrancar-lhes, pela fadiga, o assentimento às medidas que lhe 
conviessem. 
 
Dissolveu Câmaras de Representantes repetidamente porque se opunham 
com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo. 
 
Recusou por muito tempo, depois de tais dissoluções, fazer com que outros 
fossem eleitos; em virtude do que os poderes legislativos incapazes de 
aniquilação voltaram ao povo em geral para que os exercesse; ficando 
durante esse tempo o Estado exposto a todos os perigos de invasão 
externa ou convulsão interna. 
 
Procurou impedir o povoamento destes estados, obstruindo para esse fim 
as leis de naturalização de estrangeiros, recusando promulgar outras que 
animassem as migrações para cá e complicando as condições para novas 
apropriações de terras. 
 
Dificultou a administração da justiça pela recusa de assentimento a leis que 
estabeleciam poderes judiciários. 
 
Tornou os juízes dependentes apenas da vontade dele para gozo do cargo 
e valor e pagamento dos respectivos salários. 
 
Criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou enxames de 
funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. 
 
Manteve entre nós, em tempo de paz, exércitos permanentes sem o 
consentimento dos nossos corpos legislativos. 
 
Tentou tornar o militar independente do poder civil e a ele superior. 
 
Combinou com outros sujeitar-nos a uma jurisdição estranha à nossa 
Constituição e não reconhecida pelas nossas leis, dando assentimento aos 
seus actos de pretensa legislação:  



 
para aquartelar grandes corpos de tropas entre nós;  
 
para protegê-las por meio de julgamentos simulados, de punição por 
assassinatos que viessem a cometer contra os habitantes destes estados;  
 
para fazer cessar o nosso comércio com todas as partes do mundo;  
 
por lançar impostos sem nosso consentimento;  
 
por privar-nos, em muitos casos, dos benefícios do julgamento pelo júri;  
 
por transportar-nos por mar para julgamento por pretensas ofensas;  
 
por abolir o sistema livre de leis inglesas em província vizinha, aí 
estabelecendo governo arbitrário e ampliando-lhe os limites, de sorte a 
torná-lo, de imediato, exemplo e instrumento apropriado para a introdução 
do mesmo domínio absoluto nestas colónias;  
 
por tirar-nos nossas cartas, abolindo as nossas leis mais valiosas e 
alterando fundamentalmente a forma do nosso governo;  
 
por suspender os nossos corpos legislativos, declarando-se investido do 
poder de legislar para nós em todos e quaisquer casos. 
 
Abdicou do governo aqui por declarar-nos fora de sua protecção e fazendo-
nos guerra. 
 
Saqueou os nossos mares, devastou as nossas costas, incendiou as 
nossas cidades e destruiu a vida do nosso povo. 
 
Está, agora mesmo, a transportar grandes exércitos de mercenários 
estrangeiros para completar a obra de morte, desolação e tirania, já iniciada 
em circunstâncias de crueldade e perfídia raramente igualadas nas idades 
mais bárbaras e totalmente indignas do chefe de uma nação civilizada. 
 
Obrigou os nossos concidadãos aprisionados no mar alto a tomarem armas 
contra a própria pátria, para que se tornassem algozes dos amigos e irmãos 
ou para que caíssem em suas mãos. 
 
Provocou insurreições internas entre nós e procurou trazer contra os 
habitantes das fronteiras os índios selvagens e impiedosos, cuja regra 
sabida de guerra é a destruição sem distinção de idade, sexo e condições. 



 
Em cada fase dessas opressões solicitamos reparação nos termos mais 
humildes; responderam a nossas petições apenas com repetido agravo. Um 
príncipe cujo carácter se assinala deste modo por todos os actos capazes 
de definir um tirano não está em condições de governar um povo livre. 
 
Tampouco deixamos de chamar a atenção de nossos irmãos britânicos. De 
tempos em tempos, os advertimos sobre as tentativas do Legislativo deles 
de estender sobre nós uma jurisdição insustentável. Lembramos-lhes das 
circunstâncias de nossa migração e estabelecimento aqui. Apelamos para a 
justiça natural e para a magnanimidade, e  conjuramo-los, pelos laços de 
nosso parentesco comum, a repudiarem essas usurpações que 
interromperiam, inevitavelmente, nossas ligações e a nossa 
correspondência. Permaneceram também surdos à voz da justiça e da 
consanguinidade. Temos, portanto de aceitar a necessidade de denunciar 
nossa separação e considerá-los, como consideramos o restante dos 
homens, inimigos na guerra e amigos na paz. 
 
Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, 
reunidos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo 
pela rectidão das nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo 
destas colónias, publicamos e declaramos solenemente: que estas colónias 
unidas são e de direito têm de ser Estados livres e independentes; que 
estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica, e 
que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar 
totalmente dissolvido; e que, como Estados livres e independentes, têm 
inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, 
estabelecer comércio e praticar todos os actos e acções a que têm direito 
os estados independentes. E em apoio desta declaração, plenos de firme 
confiança na protecção da Divina Providência, empenhamos mutuamente 
nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. 
 
 
John Hancock. 
 
GEORGIA Button Gwinnett, Lyman Hall, Geo. Walton.  
CAROLINA DO NORTE Wm. Hooper, Joseph Hewes, John Penn  
CAROLINA DO SUL Edward Rutledge, Thos Heyward, junr., Thomas Lynch, 
junr., Arthur Middleton  
MARYLAND Samuel Chase, Wm. Paca, Thos. Stone, Charles Carroll, of 
Carrollton  
VIRGINIA George Wythe, Richard Henry Lee, Ths. Jefferson, Benja. 
Harrison, Thos. Nelson, jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton  



PENNSYLVANIA Robt. Morris, Benjamin Rush, Benja. Franklin, John 
Morton, Geo. Clymer, Jas. Smith, Geo. Taylor, James Wilson, Geo. Ross  
DELAWARE Caesar Rodney, Geo. Read  
NOVA IORQUE Wm. Floyd, Phil. Livingston, Frank Lewis, Lewis Morris  
NOVA JERSEY Richd. Stockton, Jno. Witherspoon, Fras. Hopkinson, John 
Hart, Abra. Clark  
NOVO HAMPSHIRE Josiah Bartlett, Wm. Whipple, Matthew Thornton  
BAÍA DE MASSACHUSETTS Saml. Adams, John Adams, Robt. Treat 
Paine, Elbridge Gerry  
RHODE-ISLAND E PROVIDENCE C. Step. Hopkins, William Ellery  
CONNECTICUT Roger Sherman, Saml. Huntington, Wm. Williams, Oliver 
Wolcott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(aprovada no dia 26 de agosto de 1789, na França) 
 
 
"Os representantes do Povo Francês, constituídos em Assembléia Nacional, considerando que a 

ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males 

públicos e da corrupção dos governos, resolveram expor numa Declaração solene os direitos 

naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa Declaração, constantemente 

presente a todos os membros do corpo social, lhes recorde incessantemente seus direitos e 

deveres; a fim de que os atos do poder legislativo e os do poder executivo, podendo ser 

comparados a todo instante com a finalidade de cada instituição política, sejam mais respeitados; a 

fim de que as reclamações dos cidadãos, baseadas daqui por diante em princípios simples e 

incontestáveis, redundem sempre na manutenção da constituição e na felicidade de todos. 

 

Em conseqüência, a Assembléia Nacional reconhece e declara, em presença e sob os auspícios 

do Ser Supremo, os direitos seguintes do homem e do cidadão:  

 
Artigo 1 
Os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos. As distinções 
sociais só podem ser baseadas sobre a utilidade comum. 



 
Artigo 2 
A finalidade de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais 
e imprescindíveis do homem. Estes são a liberdade, a propriedade, a segurança e 
a resistência à opressão. 
 
Artigo 3 
O príncipio de toda a soberania reside essencialmente na Nação. Nenhum corpo 
ou indivíduo pode exercer qualquer autoridade que dela declaradamente não 
decorra. 
 
Artigo 4 
A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica os outros: assim, o 
exercício dos direitos naturais de cada homem tem como limite apenas aqueles 
que garantem aos demais membros da sociedade o gozo destes mesmo direitos. 
Estes limites são determinados somente pela Lei. 
 
Artigo 5 
A Lei tem o direito de proibir só as ações prejudiciais à sociedade. Tudo o que não 
é proibido pela Lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser obrigado a fazer o 
que a Lei não ordena. 
 
Artigo 6 
A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 
participar, pessoalmente ou através de seus representantes, da sua elaboração. 
Ela deve ser igual para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos, 
sendo iguais a seus olhos, estão igualmente habilitados a todas as dignidades, 
lugares e empregos públicos, conforme suas capacidades e sem outra distinção 
além daquela virtude e dos seus talentos. 
 
Artigo 7 
Nenhum homem pode ser acusado, detido ou preso a não ser nos casos previstos 
pela Lei, e segundo as formas preestabelecidas. Aqueles que procuram, 
despacham, executam ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser punidos; 
mas cada cidadão citado ou detido, em virtude da Lei, deve submeter-se 
imediatamente; opondo resistência, torna-se culpado. 
 
Artigo 8 
A Lei deve estabelecer somente penas escritas e evidentemente necessárias, e 
ninguém pode ser punido senão em virtude de uma Lei estabelecida e promulgada 
anteriormente ao crime, legalmente aplicada. 
 
Artigo 9 
Presumindo-se inocente todo homem, até que não tenha sido declarado culpado, 
sendo indispensável detê-lo, qualquer rigor desnecessário à atenção deve ser 
severamente reprimido pela Lei. 
 



Artigo 10 
Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, inclusive religiosas, desde que 
suas manifestações não turvem a ordem pública estabelecida pela Lei. 
 
Artigo 11 
A livre comunicação de pensamentos e opiniões é um dos direitos mais precisos 
do homem; cada cidadão pode falar, escrever, imprimir livremente, salvo 
responder pelo abuso desta liberdade nos casos previstos pela Lei. 
 
Artigo 12 
A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública: esta força é 

instituída em benefício de todos e não para a convivência particular daqueles aos quais é confiada. 

 
Artigo 13 
Para se manter a força pública, e para as despesas de administração, é 
indispensável uma contribuição comum, a ser igualmente repartida entre todos os 
cidadãos, de acordo com as suas posses. 
 
Artigo 14 
Todos os cidadãos têm direito de apurar por eles mesmos, ou através dos seus 
representantes, a necessidade da contribuição pública, de aprová-la livremente, 
de controlar seu uso e determinar seu vulto, a distribuição, a cobrança e a 
duração. 
 
Artigo 15 
A sociedade tem direito de solicitar prestação de contas a cada agente público da 
sua administração. 
 
Artigo 16 
Toda sociedade que não assegura a garantia dos direitos, nem determina a 
separação dos poderes, não tem Constituição. 
 
Artigo 17 
Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém poderá ser dela 
privado, salvo quando a necessidade pública o exigir de forma evidente, e sempre 
através de justa indenização. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 
  
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 
10 de dezembro de 1948  

Preâmbulo 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e 
da paz no mundo,  
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em 
que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum,  
Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, 
para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão,  
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações,  
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e 
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, 



Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, 
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mis alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,  
A Assembléia Geral proclama  
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e 
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.  
Artigo I  
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.  
Artigo II  
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição.  
Artigo III  
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
Artigo IV  
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos 
serão proibidos em todas as suas formas.  
Artigo V  
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 
Artigo VI  
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante 
a lei.  
Artigo VII  
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.  
Artigo VIII  
Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para 
os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição 
ou pela lei.  
Artigo IX  
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.  
Artigo X  
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de 
um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.  



Artigo XI  
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até 
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.  
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 
Artigo XII  
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na 
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
Artigo XIII  
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 
cada Estado.  
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 
Artigo XIV  
1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países.  
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações 
Unidas. 
 
Artigo XV  
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

Artigo XVI  
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, nacionalidade 

ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
Artigo XVII  
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 
Artigo XVIII  
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 
Artigo XIX  
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 
Artigo XX  



1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
Artigo XXI  
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de sue país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 

em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 
processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXII  
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, 
pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
Artigo XXIII  
1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
2.Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 
3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, 
e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.  
 

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 
interesses. 
Artigo XXIV  
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e férias periódicas remuneradas. 
Artigo XXV  
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 
controle.  
 
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 
Artigo XXVI  
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 
mérito.  
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz.  
3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos. 



Artigo XXVII  
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.  
2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 
Artigo XVIII  
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
Artigo XXIV  
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível.  

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XXX  
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer 
qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer 
dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Declaração Universal dos Direitos dos Povos 
 
 
Artigo 1 
Todo povo tem direito à existência. 
 
Artigo 2 
Todo povo tem direito ao respeito por sua identidade nacional e cultural. 
 
Artigo 3 
Todo povo tem direito de conservar a posse pacífica do seu território e de retornar 
a ele em caso de expulsão. 
 
Artigo 4 
Nenhuma pessoa pode ser submetida, por causa de sua identidade nacional ou 
cultural, ao massacre, à tortura, à perseguição, à deportação, à expulsão ou a 
condições de vida que possam comprometer a identidade ou à integridade do 
povo ao qual pertence. 
 
Artigo 5 
Todo povo tem o direito imprescindível e inalienável à autodeterminação. 
Determina seu estatuto político com inteira liberdade sem qualquer ingerência 
estrangeira. 
 
Artigo 6 
Todo povo tem o direito de se libertar de toda dominação colonial ou estrangeira 
direta ou indireta e de todos os regimes racistas. 
 
Artigo 7 
Todo povo tem direito a um regime democrático que represente o conjunto dos 
cidadãos, sem distinção de raça, de sexo, de crença ou de cor e capaz de 
assegurar o respeito efetivo pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais para todos. 
 
Artigo 8 
Todo povo tem um direito exclusivo sobre as suas riquezas e os seus recursos 
naturais. Tem o direito de recuperá-los se deles foi espoliado, assim como de 
reaver as indenizações injustamente pagas. 
 
Artigo 9 
Como o progresso científico e técnico faz parte do patrimônio comum da 
humanidade, todo povo tem o direito de participar dele. 



 
Artigo 10 
Todo povo tem direito a que seu trabalho seja justamente avaliado e a que os 
intercâmbios internacionais se façam em condições de igualdade e eqüidade. 
 
Artigo 11 
Todo povo tem o direito de escolher o seu sistema econômico e social e de buscar 
a sua própria vida de desenvolvimento econômico em liberdade total e sem 
ingerência exterior. 
 
Artigo 12 
Os direitos econômicos enunciados acima devem expressar-se num espírito de 
solidariedade entre os povos do mundo e levando em conta seus respectivos 
interesses. 
 
Artigo 13 
Todo povo tem o direito de falar sua língua, de preservar e desenvolver sua 
cultura, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura da humanidade. 
 
Artigo 14 
Todo povo tem direito às suas riquezas artísticas, históricas e culturais. 
 
Artigo 15 
Todo povo tem direito a que não se lhe imponha uma cultura estrangeira. 
 
Artigo 16 
Todo povo tem direito à conservação, à proteção e ao melhoramento do meio 
ambiente. 
 
Artigo 17 
Todo povo tem direito à utilização do patrimônio comum da humanidade, tais 
como o alto-mar, o fundo dos mares, o espaço extra-atmosférico. 
 
Artigo 18 
No exercício dos direitos precedentes, todo povo deve levar em conta a 
necessidade de coordenar as exigências do seu desenvolvimento econômico com 
as da solidariedade entre os povos do mundo. 
 
Artigo 19 
Quando, no seio de um Estado, um povo constitui minoria, tem direito ao respeito 
por sua identidade, suas tradições, sua língua e seu patrimônio cultural. 
 
Artigo 20 
Os membros da minoria devem gozar, sem discriminação, dos mesmos direitos 
que os outros cidadãos do Estado e participar com eles, em igualdade, na vida 
pública. 
 



Artigo 21 
Estes direitos devem ser exercidos mediante o respeito aos legítimos interesses 
da comunidade em seu conjunto, e não podem servir de pretexto para atentar 
contra a integridade territorial e a unidade política do Estado, quando este atua em 
conformidade com todos os princípios enunciados na presente Declaração. 
 
Artigo 22 
Todo descumprimento às disposições da presente Declaração constitui uma 
transgressão às obrigações para com toda a comunidade internacional. 
 
Artigo 23 
Todo prejuízo resultante de uma transgressão à presente Declaração deve ser 
integralmente reparado por aquele que o causou. 
 
Artigo 24 
Todo enriquecimento em detrimento de um povo, por violação das disposições da 
presente Declaração, deve dar lugar à restituição dos lucros assim obtidos. O 
mesmo se aplicará a todos os lucros excessivos realizados pelos investimentos de 
origem estrangeira. 
 
Artigo 25 
Todos os tratados, acordo ou contratos desiguais, subscritos com depreciação dos 
direitos fundamentais dos povos, não poderão ter nenhum efeito. 
 
Artigo 26 
Os encargos financeiros exteriores que se tenham tornado excessivos e 
insuportáveis para os povos deixam de ser exigíveis. 
 
Artigo 27 
Os atentados mais graves contra os direitos fundamentais do povos, 
especialmente contra o seu direito a existência, constituem crimes internacionais, 
acarretando a responsabilidade penal individual de seus autores. 
 
Artigo 28 
Todo povo cujos direitos fundamentais são gravemente ignorados tem o direito de 
fazê-los velar, especialmente pela luta política ou sindical, e mesmo, em última 
instância, pelo recurso à força. 
 
Artigo 29 
Os movimentos de libertação devem ter acesso às organizações internacionais, e 
os seus combatentes têm direito à proteção das leis humanitárias da guerra. 
 
Artigo 30 
O restabelecimento dos direitos fundamentais de um povo, quando gravemente 
desconsiderados, é dever que se impõe a todos os membros da comunidade 
internacional. 
 



 
 


