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RESUMO 

 

 

O Pentateuco pode ser considerado como fonte material do direito. Desta forma, por meio 

de doutrinas são demonstradas suas principais contribuições para a constituição dos 

Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana. Além de possuir critérios históricos 

e religiosos, é abordado o jurídico em prol de serem reconhecidos direitos que estão e 

outros que podem ser utilizados no ordenamento brasileiro. As ilações alcançadas estão 

conectadas com o tema das fontes do direito, materiais e formais e os elementos que são 

produzidos a partir delas. Nesta intenção, são favorecidas uma série de conceitos, 

preocupações e acepções jurídicas, tomando-se por base, inclusive, sociedades antigas 

para compreender os impactos destas, na atualidade. Uma das sociedades estudadas é a 

israelita, suas fontes e culturas. Para o mesmo fim, abordam-se as conclusões do 

estoicismo, iluminismo e Kant e os principais efeitos que geram em todo o cenário 

humanista. Mediante a ponte que é construída entre o passado e o presente, formata-se a 

opinião que é descrita no início do parágrafo acima. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Dignidade Humana; Pentateuco; Conceito; Judaísmo; Pessoa Humana; 

Fonte de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Pentateuch can be considered as a material source of law. Thus, through doctrines 

are stated his major contributions to the establishment of Human Rights and Dignity of 

the Human Person . Besides having historical and religious criteria, is covered in favor of 

the legal rights that are being recognized and others can be used in the Brazilian legal 

system. The conclusions reached, are connected with the topic of sources of law, and 

formal and material elements that are produced from them. This intention, are favored a 

series of concepts, concerns and legal meanings, taking as basis even ancient societies to 

understand the impacts of these, today. One of the studied companies is Israeli, their 

sources and cultures. For the same purpose, discusses the findings of Stoicism, the 

Enlightenment and Kant and the main effects that generate throughout the humanist 

scenario. Upon the bridge is built between the past and present, formats the view that is 

described earlier in the paragraph above. 

 

 

 

 

Keywords: Human Dignity; Pentateuch; Concept; Judaism; Human Person; Source of 

Law. 
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Introdução. 

 

A atividade desenvolvida tem como fim o de demonstrar que o Pentateuco pode ser 

considerado como fonte material de direito e que cooperou para a conceituação da Dignidade 

da Pessoa Humana. Sabe-se da importância desta para o ordenamento brasileiro e daquele para 

o direito dos homens principalmente para os Direitos Humanos, que trabalham pela valorização 

dos indivíduos. Deste modo, considera-se como objetivo primário a busca na doutrina, 

legislação brasileira, em citações bíblicas e fundamentos filosóficos, tendo-se o cuidado e a 

preocupação de indicar determinados pensadores, teorias e valores; da localização de elementos 

que podem assessorar na comprovação do posicionamento desejado, fugindo-se assim de 

concepções comuns. 

Ressalte-se que, nas hipóteses que serão defendidas, não há a intenção e/ou a pretensão 

de se esgotar o assunto. No mesmo sentido que a respectiva obra não se detém em desenvolver 

um amplo conteúdo teológico, embora traga de forma humilde, determinados pontos associados 

ao Direito, no desejo de se asseverar que parte do reconhecimento que é direcionado ao 

cristianismo deva ser atribuída ao judaísmo, visto que seus preceitos serviram de base àquele 

em relação à disposição de normas, tratamentos, bens e benefícios, inclusive para a indicação 

dos principais beneficiários do que se entende por dignidade humana. 

Tão somente ao se mencionar o uso e a abordagem de normas está se especificando um 

conjunto de princípios e de regras que disciplinam a conduta humana e que estabelecem sanções 

às infrações cometidas. A importância desta informação recai sobre o fato e/ou a possibilidade 

de se acreditar que o trabalho indicará apenas normas morais que determinam a reprovação 

social ou normas religiosas que classificam o desrespeito e o pecado possibilitando assim uma 

pena subjetiva. Ao contrário, o exposto estudará normas jurídicas e institutos que serviram no 

passado e que hoje se encontram presentes em ordenamentos, tais como o brasileiro. 



12 
 

Para auxiliar a investigação iniciada aplicaremos o método dialético, acontecendo na 

sequência a execução do projeto de pesquisa através de múltiplas consultas a doutrinas 

nacionais e especializadas, usando como parâmetro as normas brasileiras de Direitos Humanos, 

Constitucionais e Civis. A título de referencial teórico apoderar-se-á da Moral e de 

determinadas normas religiosas e seus principais desdobramentos nas sociedades antigas e 

atuais. 

Dessa forma, na primeira seção constarão os indicativos dos Direitos Humanos e os 

principais institutos que contribuíram para o abalizamento do tema em distintas épocas e as 

contribuições que promoveram para o conceito de dignidade humana. Há a preocupação quanto 

às conceituações e diferenciações das palavras dignidade, pessoa e humana e o resultado destas 

no ordenamento brasileiro. Nessa concepção, os Direitos Humanos serão ostentados como 

instrumentos que cooperaram para a defesa e o brilho dos significados, funções, direitos e 

garantias.  

Feita então a menção de seu caráter histórico, dos interesses que resguardam e o que 

enfrentou para que se pudesse falar de valores, direitos e dignidades humanas, em virtude de 

sua relevância, será considerado como o termômetro das sociedades. Saiba-se, portanto, que 

muitas são as teorias que os justificam. Um critério que deve ser percebido como ponto de 

partida é que os Direitos Humanos, quando são efetivados, passam a ser chamados de Direitos 

Fundamentais. No decorrer da exposição então, para se conhecerem os direitos aferidos, será 

abordada a questão de poderem ser classificados em gerações ou dimensões de direitos. Nesta 

parte inicial, o percurso da pesquisa passará também pelos principais documentos que devem 

ser lembrados e que ajudaram para que os Direitos Humanos fossem estabelecidos. 

Por todas as razões asseveradas, o atual significado de Dignidade da Pessoa Humana se 

depara com uma série de conceitos, preocupações e acepções jurídicas, sociológicas, 

filosóficas, históricas e religiosas que, em síntese, contribuíram para a sua formação. Portanto, 
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não basta simplesmente indicá-lo como favorecedor de um apreço cultural, social, necessário e 

fundamental. É preciso abordar determinados aspectos que nem sempre são lembrados e/ou 

considerados, mas que auxiliaram para a sua materialização. De igual modo, é insuficiente a 

declaração de que os indivíduos possuem uma posição no universo que lhes permite serem 

detentores de um valor histórico, universal, essencial, imprescritível, inquestionável, 

inalienável, indivisível, inviolável, imutável, efetivo e único. Antes, faz-se decisiva a realização 

de um aperfeiçoado embasamento com olhos no passado, para que então haja a assimilação de 

seu conteúdo com a realidade que se pretende defender. 

A ausência de uma percepção mais precisa, amplificada e agregadora acerca do que é a 

dignidade humana contribui para o desconhecimento dos diversos aspectos e características que 

lhe são pertinentes. Da mesma forma, a carência de um alicerce seguro gera a dissolução 

daquela como um importante mecanismo para a concretização dos Direitos Humanos e 

Fundamentais e/ou a confusão de seus propósitos, razão pela qual, o conteúdo disponibilizado 

enfrentará os mencionados problemas. 

Na segunda seção descrever-se-ão as três sociedades antigas, ou seja, a grega, a romana 

e a israelita, por estarem diretamente conectadas com o tema principal e suas particularidades, 

algumas até esquecidas por estudiosos, na intenção de verificar de que forma contribuíram 

aquelas com o assunto em tela. Aprender é romper com os preconceitos e vencida essa barreira 

ingressa-se na história. Tomadas as lições preliminares das sociedades escolhidas, algumas 

surpreenderão pelas transposições e os limites que criaram, principalmente por corresponderem 

a grupos em formação e desenvolvimento.  

Por estar mais dentro daquilo que se quer comentar, o presente trabalho se deteve um 

pouco mais, na sociedade israelita que, desde seu período nômade até o monárquico, concebeu 

fatos importantes, como por exemplo, a representação da família naqueles dias. Ressalte-se que 

se está acessando uma sociedade patriarcal, que viveu no Oriente Próximo e que ali dispôs de 
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muitas fontes e culturas até que se estabelecesse definitivamente em Canaã. Desses dias, o 

anúncio do monoteísmo produziu grandes efeitos. Portanto, o presente procurará demonstrar 

que cabe então aos seres humanos compreenderem que compartilham de um ancestral comum, 

reconhecendo o valor singular da chamada dignidade que cada indivíduo possui e também, que 

suas escolhas devem proporcionar honras e não diferente. Nessa jornada, se adentrará no 

estoicismo, iluminismo e nos ensinamentos de Kant e os assessoramentos que prestaram com 

suas defesas.  

Na terceira seção, feito um levantamento sobre o que são fontes materiais e formais e 

como se diferenciam, será explicada a validade da norma jurídica e quando satisfaz, passando 

a fazer parte do sistema jurídico. Constata-se a incompletude do ordenamento brasileiro e os 

cuidados que devem ser adotados para que não se incorra em erros e seja aceito todo tipo de 

norma alienígena. Dessa forma, passados os conceitos de fontes, noticia-se que existem normas 

de condutas e estruturais e atingem seus objetivos dentro dos grupos sociais. O Estado aparece 

como organizador das ações humanas, é verdade, porém recebe influências de grupos que o 

compõem. Em virtude disto, o resistir dos indivíduos não é ataque às autoridades, entretanto, 

em determinadas situações, é o enfrentamento de abusos. Demonstrados também os poderes 

das fontes do direito, citar-se-ão quais os elementos que as compõem. Embora não haja uma 

pacificidade doutrinária, fala-se de fontes formais estatais e não estatais e materiais, o que 

colabora para a formação de cada uma delas. 

No quarto item, atribuir-se-ão à Torá as devidas manifestações. Além de ser um símbolo 

religioso, é narrada como um instrumento que cooperou e ainda influencia as sociedades, 

inclusive a israelita. Achada na forma escrita (xebbiktav) e não-escrita (xebbᵉ‘al-pel - Torá Oral 

ou Talmude), traz a história da humanidade e se confunde com o próprio tempo. Assim, em 

sendo descrita com particularidades e características de um povo; do contato deste, com as 

demais sociedades existentes à época; do tempo em que foi caligrafada e agrupada e o efeito 
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que causou nos indivíduos e sociedades, terá toda a atenção. Mensure-se que o conteúdo da 

Torá mudou muitas crenças e convicções no mundo antigo e ainda neste tempo gera muitas 

alegrias e convicções. 

Diante disto, dividido em três partes, ou seja, a da Lei (Pentateuco), a dos Profetas 

(Nebiim) e dos Hagiógrafos (Ketubim), mesmo que não seja o objetivo deste trabalho aclarar a 

todas as partes de forma profunda e religiosa, exibiram-se alguns pontos que permitem a todos 

a introdução no tema. Da segunda seção da Torá, ou seja, a dos Profetas (Nebiim), fala-se dos 

Profetas como indivíduos que revelaram uma paixão pela Humanidade, pela justiça e pela 

verdade. Para que se tenha uma melhor noção, é realizada uma percepção do ambiente social 

vivido. Na terceira parte da Torá, há a conferência e a indicação dos Livros Hagiógrafos 

(Ketubim - adjetivo relativo à hagiografia), ou seja, exemplares de sabedoria que incentivam o 

conhecer do homem e o Universo.  

Ao fazer referência propriamente ao Pentateuco, a parte da Lei, complementa-se o que 

já está sendo amplamente explicado ao longo da pesquisa. Segue-se a posição de que foi Moisés 

o autor do Pentateuco, porém, orienta-se que existe a defesa de que essa categoria também é 

condensada por Tradições Orais que comentam valores, leis, períodos cronológicos, dentre 

outros assuntos que dão corpo às 613 leis, mandamentos e determinações. Sendo assim, como 

Código Filosófico ou a reunião de diversas tradições, segue como elemento fundamental que 

auxilia na formação de normas, inclusive nas de Direitos Humanos que visam proteger a 

Dignidade da Pessoa Humana.  

Nesta ocasião aproveita-se a oportunidade para elucidar determinados pontos 

tradicionais que são passados de forma errônea e que tende a causar dúvidas nos comuns, ou 

seja, nos que não são praticantes do judaísmo. Ressalta-se novamente, não há a pretensão de se 

esgotar o tema, mas ao final são postas algumas citações correspondentes ao Pentateuco e que 

já foram adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao direito internacional, a 
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preservação da vida (homicídio e homicídio culposo), paz, justiça, dignidade humana, 

igualdade, assistência social, indenização por lucros cessantes, danos, danos morais (lei de 

proteção à propriedade e de responsabilidade social), propriedade privada, bens impenhoráveis, 

divórcio, descanso semanal, assalariado, educação, cultura, normas processuais, assistência 

social, princípios constitucionais, prova testemunhal e penas.  

Por fim, restarão as considerações finais e na sequência os apontamentos das referências 

bibliográficas.  
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1 Os Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana. 

 

Os Direitos Humanos “são frutos do entrelaçamento de vários veios, como os costumes 

de civilizações antigas, a produção jusfilosófica e a disseminação do cristianismo.”1. Trata-se 

de uma matéria complexa, cuja relevância no âmbito jurídico é assinalada através de 

documentos internacionais, normas constitucionais e outros diplomas que cooperam para a 

defesa e o brilho dos significados, funções, direitos e garantias2 dos seres humanos. Acerca de 

sua a origem institucional, defende-se que: 

 

[...] é encontrada pela primeira vez nas normas do Congresso de Viena (1815), 

que proibiam o comércio de escravos e se desenvolveram após o término da 

Primeira Guerra Mundial em 1918. Posteriormente, em 1864, se constituiu a 

Convenção de Genebra, que inaugura a proteção dos mais elementares direitos 

individuais, em casos de conflitos armados, visando minorar o sofrimento de 

soldados doentes e feridos, bem como das populações civis atingidas.3 

 

De acordo com Vladimir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, é neste 

instante que há o nascimento do direito humanitário; a introdução dos direitos humanos na 

esfera internacional4. Portanto, dentro desta compreensão e com mais de quatro séculos de 

história, asseguram necessidades e interesses para que haja o reconhecimento de valores, 

direitos e dignidades que são próprias dos indivíduos. Carlos Aurélio Mota de Souza5 comenta 

que “a violência é a maior inimiga do homem” e não é algo exterior, mas que dele brota para 

atingir semelhantes, próximos ou não, de forma individual ou coletiva. Diz ainda o autor que a 

mais grave de todas as violências é a praticada pelo próprio Estado contra os seres humanos. 

                                            
1  PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direitos Humanos. 3. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 

2009, p. 15. 
2 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos : Conceitos, 

Significados e Funções. São Paulo, 2010, p. 21.  
3 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos : Conceitos, 

Significados e Funções. São Paulo, 2010, p. 85. 
4 Ibid., mesma página. 
5 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Direitos Humanos, ética e justiça : Ensaios. São Paulo: Letras Jurídicas, 

2012, p. 89. 
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Dispondo dessas palavras, percebem-se em partes quais foram as situações enfrentadas, para 

que se pude gozar de valores, dignidades, direitos e garantias. Sendo assim, é possível declarar 

que se percorreu um longo caminho até que o poder e as agressões impostas fossem “[...] se 

perdendo nas batalhas sob a ordem da liberdade, igualdade e solidariedade (fraternidade) [...].”6. 

Quando se fala em poder, que seja diferenciado da autoridade que se encontra “[...] próxima da 

ideia do reconhecimento das características ou qualidades de alguém.”7. Enquanto a autoridade 

é pessoal e seus possuidores convivem harmoniosamente, o poder é legitimado pela força e 

serve como meio de organização social8 ou de dominação, característica que foi questionada, 

por estar sendo utilizada para subjugar os indivíduos e suas dignidades. 

Portanto, dadas as múltiplas reações firmadas contra os abusos sofridos e/ou praticados, 

empregaram-se inúmeros expedientes para que ocorresse a afirmação de que os Direitos 

Humanos são reações e a promoção do retrocesso da desumanização através do despertar da 

consciência positiva e, também, a certificação de que todos indivíduos são iguais perante a lei 

e a justiça. O Estado não é possuidor de um poder inquestionável, mas sim de um governo 

autorizado e criador de normas que deve visar à organização dos grupos e não a exploração 

daqueles. É como se encontra anotado, ou seja: 

 

o poder político é assim, uma forma nascida da vontade social preponderante, 

que concede a titularidade do poder dos indivíduos a seus representantes. Esse 

poder destina-se a guiar a comunidade até uma ordem social que considera 

adequada, impondo a seus integrantes o comportamento necessário para 

atingi-la, em cumprimento ao acordado no pacto social.9 

 

Logo, as posturas adotadas ao longo dos anos tiveram por objetivos, no plano jurídico-

legal como no cultural-ideal, demonstrar que os Direitos Humanos podem ser classificados 

                                            
6 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos : Conceitos, 

Significados e Funções. São Paulo, 2010, p. 23. 
7 Ibid., mesma página. 
8 Das relações sociais.  
9 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos : Conceitos, 

Significados e Funções. São Paulo, 2010, p. 47. 
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como o “[...] único instrumento capaz de medir o nível de civilidade alcançado por uma 

sociedade – e seu progressivo distanciamento da barbárie [...].”10. Com toda certeza ainda há 

críticas quanto às formatações constituídas por aqueles, porém ressalta-se que se firmaram nas 

intenções de fazer prevalecer a igualdade e a universalidade, que na verdade não estão no apagar 

das diferenças, mas sim no compreender e conviver das características, nacionalidades, 

religiões, orientações sexuais, opções políticos partidárias, dentre outros elementos que tornam 

as sociedades um ambiente vivo e cíclico. A igualdade, no aspecto legal, é uma necessidade11 

e a universalidade, um predicado dos seres humanos12. Através das evoluções dos grupos, além 

de confirmarmos os diversos fatores quanto às relações sociais, entende-se o quanto eles estão 

conectados e fazem bem pelo todo. 

Em virtude disto, muitas são as teorias existentes para justificarem os Direitos Humanos. 

Dentre as mais conhecidas estão a jusnaturalista, que os descrevem como sendo produtos de 

uma ordem suprema, cuja criação não teve o auxílio humano. Para o mesmo fim, há a 

positivista, que assevera que correspondem a criações normativas e se submetem ao crivo da 

soberania popular e, ainda, a moralista, que indica que as bases dos referidos direitos estão na 

consciência moral dos indivíduos. 

Nestor Sampaio Penteado Filho pontifica que, devido à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, conta-se também com três princípios que condicionam àqueles13: o 

da inviolabilidade da pessoa humana, que não permite o sacrifício de um homem em proveito 

de outro; o da autonomia da pessoa, que está no decidir sobre si sem produzir danos a 

semelhantes e o da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo de todos os direitos. Nesse 

contexto, cabe então aos interpretes dos respectivos direitos a escolha pela corrente regionalista 

                                            
10 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 12. 
11 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 12. 
12 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 13. 
13 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direitos Humanos. 3. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 

2009, p. 18. 
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ou universalista para aplicá-los. Em outras palavras, considerarão as culturas das sociedades e 

suas principais características ou simplesmente, partirão do critério de que todos os indivíduos 

são comuns e revelam uma única igualdade. 

Antes de avançar, deve-se mencionar que os Direitos dos Homens quando são efetivados 

passam a ser chamados de Direitos Fundamentais, sendo confirmados nas Constituições dos 

Estados. Explicada tal circunstância, há também outra discussão jurídica acerca de qual é a 

melhor nomenclatura a ser utilizada para dar destaque às classificações que marcam os 

respectivos direitos que foram positivados ao longo dos anos: gerações ou dimensões.  

A princípio informa-se que há críticas quanto ao uso do termo “gerações”, por dar a 

falsa sensação de substituição gradual de uma pela outra, mesmo que isto não aconteça. 

Indiferente, esta é a razão predominante que faz casual o uso da expressão “dimensões de 

direitos”14. Vladimir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano propõem que antes de 

serem comentadas, deve ser feita a divisão histórica dos Direitos Humanos nas seguintes etapas: 

 

1) a chamada ‘pré-história’ dos direitos humanos, que abarca declarações de 

direito na Idade Antiga e na Idade Média e na qual surgiram princípios e 

reinvindicações considerados como ‘raízes’ do conceito atual; 2) As 

declarações na Idade Moderna, nos séculos XVI, XVII e XVIII, a partir de 

quando já é possível falar em história dos direitos humanos e que fazem 

referência a modelos de evoluções dos direitos: o inglês, o anglo-americano e 

o francês; 3) As declarações da Idade Contemporânea, englobando os direitos 

humanos nos séculos XIX e XX. Neste último ocorreu uma ampla produção 

de declarações, em virtude da fundamental Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamada pela ONU em Paris, a 10 de dezembro de 1948. Ao 

percorrer estes três períodos é possível observar o nascimento das sucessivas 

gerações de direitos humanos, que evoluíram conforme a sociedade se 

transformava.15 

 

                                            
14 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 56. 
15 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos : Conceitos, 

Significados e Funções. São Paulo, 2010, p. 112. 
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Dito isto, expõe-se que os direitos de primeira dimensão são “as liberdade públicas, os 

direitos políticos básicos institucionalizados a partir da Magna Carta de 1.215” 16. Acerca desta 

Hélio Bicudo17 escreve que a contribuição dos Direitos Humanos para a realização e a 

efetivação da dignidade humana começou na transição da Baixa Idade Média para a Moderna. 

Momento este que os barões ingleses questionaram o rei João Sem Terra e lhes entregaram um 

documento chamado de Magna Carta. Neste havia reclames de direitos (liberdade e igualdade), 

sem falar do poder-dever para se fazer justiça. Quanto ao que representou, diz Fábio Konder 

Comparato que “[...] pese a sua forma de promessa unilateral feita pelo rei; [...] constitui, na 

verdade, uma convenção passada entre monarca e os barões feudais, pela qual se lhes 

reconheciam certos foros, isto é, privilégios especiais.” 18. Frente a isto, a Magna Carta não 

atendeu aos direitos de todos os indivíduos, mas de uma pequena parcela de pessoas. 

A respeito dos direitos de primeira dimensão há uma concordância doutrinária que “[...] 

limitavam-se ao campo dos direitos civis e políticos de indivíduos”19. Daquela época, além da 

Magna Carta, também constam registros de outros documentos20, a exemplo dos forais e das 

cartas de franquias, que eram fornecidas pelos reis e senhores feudais para outorgarem direitos 

a determinados indivíduos. Na Inglaterra de 1679, consta também a Lei de Habeas Corpus Act 

que tinha por objetivos a manutenção da liberdade e o impedimento de prisões arbitrárias. No 

mesmo grau de importância, a Declaração de Direitos (Bill of Rights – 1689), que foi 

promulgada antes da Revolução Francesa e que pôs fim a um regime absolutista. 

                                            
16 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direitos Humanos. 3. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 

2009, p. 22. 
17 BICUDO, Hélio Pereira. Direitos Humanos e sua Proteção. São Paulo: FTD, 1997, p. 30.  
18 COMPARATO, Fábio Konder.  A Afirmação dos Direitos Humanos. 7. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 91. 
19 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 13. 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos : Edição especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 9. 
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Nestor Sampaio Penteado Filho21 prossegue explicando que os de segunda dimensão 

(igualdade) correspondem aos nascidos com a Revolução Industrial (século XIX – direitos 

sociais, econômicos e culturais), que pleiteava direitos de uma coletividade. Já os de terceira 

dimensão (fraternidade) buscaram mudanças sociais no sistema internacional. Os direitos que 

aqui se encaixam correspondem à preservação da qualidade de vida, de um meio ambiente 

sustentável e à autodeterminação dos povos. Os de quarta dimensão (genética) agiram no 

propósito de serem evitados riscos, em virtude de todos os avanços tecnológicos e da própria 

genética. Os de quinta dimensão proporcionaram a pregação da paz permanente.  

Quanto às razões para as dimensões de direitos, verifica-se que suas pretensões eram as 

de fortalecerem as sociedades e os seres humanos contra qualquer tipo de abuso ou agressão. 

Tanto é assim que: 

 

nos séculos XVII e XVIII, tal sopro de vitalidade foi dado fundamentalmente 

pelo pensamento liberal, sendo substituído em grande medida, nos séculos 

XIX e XX, pelo pensamento democrático e socialista, num processo 

ininterrupto, já que, desde a passagem dos anos 1960 aos 1970 do século 

passado, se sente a presença renovadora de ‘novos movimentos sociais’ 

trazendo para si a responsabilidade de insuflação da boda dos direitos 

humanos, por meio de tripla luta: a) luta para que os “velhos direitos” não 

sejam retirados; b-) luta para que os “velhos direitos” cheguem até os sujeitos 

tradicionalmente excluídos da história; c) luta pela conquista de novos 

direitos.22 

 

As garantias e direitos conquistados, portanto, são respostas aos inúmeros conflitos 

sociais existentes e à necessidade de estabilização da sociedade para uma boa convivência. A 

este respeito devem ser considerados os argumentos de George Marmelstein, ou seja, de que a 

concepção:  

 

normativa dos direitos fundamentais surge junto com a consolidação das 

vigas-mestras do Estado democrático de direito, exatamente quando foram 

                                            
21 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direitos Humanos. 3. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 

2009, p. 22-24. 
22 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 14. 
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criados mecanismo jurídicos que possibilitassem a participação popular na 

tomada das decisões políticas, bem como foram desenvolvidos instrumentos 

para o controle e a limitação do poder estatal. É a partir daí que os valores 

liberais se transformam em verdadeiras normas jurídicas, capazes de serem 

invocadas perante uma autoridade independente, inclusive contra o próprio 

Estado.23 

 

Ataliba Nogueira assente que “[...] como o Estado não é obra de arte, se não da natureza, 

também o seu fim não pode ser arbitrário, variável, artificial, porém, natural e necessário”24. 

Destarte, depois de examinar as teorias totalitárias, percebe e conclui que o Estado agia de modo 

ilimitado, sem respeitar os indivíduos, desconhecendo no todo ou em partes, os direitos naturais. 

Sendo assim, em vez de denominá-lo de totalitarista, prefere declará-lo panestatista25, 

justamente por subordinar todos os fins individuais e coletivos dos indivíduos. De acordo com 

Ataliba Nogueira, este é o primeiro significado de totalitarismo, totalismo, integralismo ou 

integrismo, assumindo o panestatismo, inúmeras formas, visto que foi se adequando ao longo 

dos anos, dado ao próprio aperfeiçoamento do conceito. Em relação à Pessoa Jurídica Pública 

Maior e à dignidade, reproduz o autor que são apresentadas nas variâncias obtidas com o 

panestatismo, ou seja, a política sendo fim do Estado, o bem público em si mesmo. 

Em razão disto percebe que se o Estado fosse o fim total dos homens, como pretendia o 

panestatismo, satisfaria todas as aspirações dos seres humanos. Independentemente da forma 

que assumisse, o Ente realmente se preocuparia em não perder de vista o critério das bem-

aventuranças, tanto as imediatas como as mediatas, visto que os indivíduos são seus súditos e 

dispõem de direitos e garantias. Se assim agisse, pessoas não teriam sido abandonadas e 

desrespeitadas ao longo dos dias. 

                                            
23 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 36. 
24 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955.  
25 “é oriunda do prolongado predomínio das teorias individualistas que deixaram o homem sozinho, fraco, 

desamparado, desajudado. Daí, a reação igual e contrária e daí a primazia que passaram a ter as teorias da 

preeminência absoluta do grupo, da nação, da raça, da sociedade, da sociedade ou estado, ficando o homem 

despojado de toda autonomia pessoal.”. NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1955, p. 62. 
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Do momento anterior ao do Estado Moderno, por vezes as liberdades e os bens privados 

foram sacrificados em nome dos supostos interesses públicos, não subsistindo a máxima de 

que: “não existem os homens para o Estado, mas o Estado é que existe para os homens”26. 

Portanto, da ausência desta percepção, ocasionaram-se reformas institucionais e, dos resultados 

destas, foi constituído o Estado de Direito27. Fixe-se que, para caracterizar um Ente neste perfil, 

deveria haver o estabelecimento de um poder político que está subordinado a um direito 

objetivo que acredita, sem os excessos interpretativos, no ofertar do que é justo.  

É então neste momento que aparecem outras ferramentas que cooperaram para a 

materialização dos Direitos Humanos, como a educação e consideração da geografia espacial. 

Por meio da educação e das comprovações das exclusões que ela permite apurar, indivíduos 

trabalharam na intenção de demonstrarem que muitos dos homens, para o Estado não passavam 

de indivíduos ignorantes e carentes de informações e que, diante disto, esta realidade precisava 

ser mudada. Em relação à geografia espacial, os mesmos homens que falaram pela educação, 

asseveraram que existiam desigualdades em relação a uma e outra região do mundo. É bem 

verdade que não foram todos os seres humanos que acataram ou deram crédito a estas verdades, 

porém uma parcela considerável o fez. 

Mediante isto explique-se que, Ataliba Nogueira não fala mal do Estado, mas salienta 

que a Pessoa Jurídica Maior deve corresponder à “exigência da natureza humana e a 

consequência da ordem moral.” 28, onde a “liberdade é meio e não fim; e é capital, à importância 

desta verdade, porque o meio é subordinado ao fim.”29. O Estado não existe para promover a 

prosperidade privada, pois este não é o seu fim imediato, e sim a pública. A prosperidade 

pública segundo o autor deve então estar distribuída na forma de tutela de direitos, seguranças, 

                                            
26 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 67.  
27 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 68. 
28 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 86. 
29 Ibid., mesma página.  
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liberdades e também, na distribuição da justiça. O Ente Público Maior deve servir como meio 

para que a pessoa humana consiga seus objetivos. Em outras palavras: 

 

não foi apenas para proteção do direito que se criou o Estado, pois não é 

somente disto que necessita o homem; muitas outras coisas, muitos outros 

bens espirituais e materiais lhes são indispensáveis e não pode o homem 

encontrar ou se satisfazer mediante apenas os seus esforços individuais ou 

familiares. Para isso é que está ele associado a outros homens, grupos menores 

e pela reunião destes aos maiores, até chegar à sociedade quase perfeita, que 

é o Estado.30 

 

 

Fábio Konder Comparato,31 em relação a tudo o que fora dito, acrescenta que o sentido 

da evolução dos direitos humanos para a defesa da dignidade humana contra a violência e o 

aviltamento, a exploração e a miséria dos homens, recebeu também persuasões de outros 

campos, tais como os da religião, filosofia e ciência. No caso da primeira, descreve a pregação 

de que Deus, por ser o arquiteto do universo, criou o homem e o colocou em posição de 

excelência diante de todas as demais criações. Com o surgimento da racionalidade apoiada em 

poetas e filósofos, deu-se a transição natural da religião para a filosofia e começou-se a indagar 

quem é o homem, uma vez que ele carrega em si o dom de pensar. Por meio desse processo, 

caminhou-se para a ciência, cuja preocupação foi direcionada para a comprovação do processo 

evolutivo dos seres vivos. Acontece neste momento, o descarte da ideia de obra acabada e 

passa-se a estudar o homem como fruto de um imenso processo evolutivo. 

Ainda para o mencionado autor, tais disposições por serem tão profundas serviram de 

tripé para a constituição das Declarações de Direitos. A exemplo a do Homem e do Cidadão, 

de 26 de agosto de 1789, que reconheceu a dignidade da pessoa humana e também os elementos 

e princípios (igualdade, legalidade, propriedade, segurança e liberdade de manifestação.)32. 

                                            
30 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e Não Fim.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 85-88. 
31 COMPARATO, Fábio Konder.  A Afirmação dos Direitos Humanos. 7. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 13. 
32 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 9. ed. São Paulo: Ícone, 2001, p. 291-292. 
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Esta, em relação a outros documentos, sobressaiu-se por favorecer a emancipação dos 

indivíduos perante os grupos sociais (organizações religiosas, família, Estados e associações.). 

Tecnicamente não é a primeira a ser formada33, porém serviu de modelo para a Declaração 

Universal dos Direitos da Pessoa Humana34 de 1948. 

Seja esclarecido que essas poucas palavras sintetizam diversos períodos históricos, que 

será dividido em dois. No da pré-Revolução Francesa, ou seja, no da conquista dos direitos 

civis e políticos (século XVII e XVIII), há a mudança de uma sociedade agrícola e feudal, para 

uma sociedade industrial. Em meio a muitas lutas e impasses, chamadas de revoluções 

burguesas, a monarquia é atingida e caminha-se para a descentralização do poder. É nesse 

instante que há a conquista da liberdade e igualdade entre os homens, como direitos 

fundamentais. Os Estados não podem mais agir desrespeitando indivíduos e ambos devem 

trabalhar pela igualdade. Os documentos dessa época são a Bill ol Rights – Declaração de 

Direito de 1689, que tratava o Estado a partir da separação dos poderes; a Declaração de Direitos 

do Estado da Virgínia de 1776, que simbolizou o rompimento de laços com a Inglaterra em 

virtude das cobranças exageradas de taxas e impostos. Inclusive, Marcos Mondaini dispõe que 

não se tratou de um simples rompimento de laços, mas da “[...] transformação do status do 

indivíduo nascido no Novo Mundo – de súdito a cidadão.”35; e, a Declaração de Independência 

dos Estados Unidos da América de 1776, que representava o desfazimento de um grupo de 

colônias e abordou direitos básicos relativos à vida, à liberdade e à felicidade que estavam sendo 

violados pelo rei da Grã-Bretanha. 

Quanto ao segundo período, chamado de pós-Revolução Francesa, afirma-se que esse 

teve a função de complementar o primeiro. A Revolução Francesa de 1789 promoveu um 

divisor de águas, pois seu efeito foi percebido internacionalmente. Suas propostas são 

                                            
33 Isso é atribuído a Declaração da Virgínia de 12 de junho de 1.776. 
34 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 9. ed. São Paulo: Ícone, 2001, p. 244. 
35 MONDAINI, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 48. 
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consideradas e há avanços quanto aos direitos civis e políticos, aos econômicos, aos 

democráticos, aos sociais e aos nacionalistas. Podem ser citadas também a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que defendeu direitos dos homens que não podem 

ser ignorados, esquecidos e/ou desprezados. Dado isto, reforçou que os direitos naturais são 

inalienáveis e sagrados, uma vez que todos os seres humanos estão no corpo social; a Carta de 

Direitos dos Estados Unidos da América de 1789, que trouxe em seu bojo as dez primeiras 

emendas à Constituição Federal que haviam ficado de fora do documento produzido em 1787; 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793, que ocupou-se com o 

aperfeiçoamento da Declaração de 1789; a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, que permitiu aos operários agrários direitos sociais; a Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado de 1918, que foi construída com base no lema “pão, paz e terra”, ou 

seja, no discurso de Lenin e do partido bolchevique; a Constituição De Weimar de 1919, que, 

além de indicar um distinto período vivido pela Alemanha, representou a congregação das 

ideias comunistas e, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual, 

frente às milhares de atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, reconheceu 

direitos humanos fundamentais da humanidade. 

Há a notícia de outros documentos análogos em valor, porém, quanto aos mencionados 

aqui, compreendemos que preenchem a missão desejada, ou seja, a de informar sem se esgotar, 

atribuindo assim uma importância inigualável ao assunto em estudo e os principais envolvidos 

e beneficiados. 

 

1.1 A Dignidade da Pessoa Humana. 

 

Por todas as razões asseveradas, o atual significado de Dignidade da Pessoa Humana se 

depara com uma série de conceitos, preocupações e acepções jurídicas, sociológicas, 
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filosóficas, históricas e religiosas que, em síntese, contribuíram para a sua formação. Não basta, 

portanto, simplesmente indicá-lo como favorecedor de um apreço cultural, social, necessário e 

fundamental. É preciso abordar determinados aspectos que nem sempre são lembrados e/ou 

considerados, mas que auxiliaram a sua materialização. De igual modo, é insuficiente a 

declaração de que os indivíduos possuem uma posição no universo que lhes permite serem 

detentores de um valor histórico, universal, essencial, imprescritível, inquestionável, 

inalienável, indivisível, inviolável, imutável, efetivo e único. Antes, faz-se decisiva a realização 

de um aperfeiçoado embasamento com olhos no passado, para que então haja a assimilação de 

seu conteúdo à realidade que se pretende defender. 

A ausência de uma percepção mais precisa, amplificada e agregadora acerca do que é a 

dignidade humana contribui para o desconhecimento dos diversos aspectos e características que 

lhe são pertinentes. Da mesma forma, a carência de um alicerce seguro gera a dissolução 

daquela como um importante mecanismo para a concretização dos Direitos Humanos e 

Fundamentais bem como a confusão de seus propósitos. Como bem ressalta Eduardo Carlos 

Bianca Bittar36, em nome de todo tipo de valor já se cometeram milhares de barbáries, o que é 

verdade. Prova disto é a produção por Nicolau Eymerich37, em 1376, da obra O Manual dos 

Inquisidores38 (Directorium inquisitorum) que, além de traduzir um período de 781 anos de 

história, cujo início se deu em 1184 e foi até 196539 da Era Comum, notifica com propriedade 

que, em 20 de abril de 1233, o Papa Gregório IX editou duas bulas40 as quais marcaram o início 

                                            
36 BITTAR, Eduardo C.B. Os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: para comemorar e 

rememorar. Osasco: Edifieo, 2008, p. 11. 
37 Foi teólogo e inquisitor. Nascido Girona na Espanha e pertencia a ordem dominicana.  EYMERICH, Nicolau. 

O Manual dos Inquisidores.  Lisboa: Edições Afrodite, 1972.  
38 BUENO, Manoel Carlos (coord.). Código de Hamurabi, Manual dos Inquisidores, Lei das XII Tábuas, Leis 

de Talião. 2ª ed. Leme: CL EDIJUR, 2012, p. 53.  
39 Tem seu início no sul da França (Inquisição Medieval), passa pela Inquisição Estatal no reino de Aragão (1.249); 

Inquisição Espanhola (1478-1834): Inquisição Portuguesa (1.536-1821) e chega a Inquisição Romana (1.542-

1.965).  
40 As palavras bula pontifícia não indicavam o conteúdo e à solenidade de um documento pontifício, mas sim à 

apresentação; a lacração como uma pequena bola de cera, chumbo ou metal. No latim era chamada de ‘bulla’ e 

dela se dispunha para validar os respectivos documentos. Lhe acompanhava um fio de seda. A bula ‘Licet ad 

capiendos’, marcou o início da Inquisição. Manoel Carlos Bueno, Código de Hamurabi, Manual dos 

Inquisidores, Lei das XII Tábuas, Leis de Talião, p. 51. 
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da Inquisição Religiosa e, mais tarde, o Papa Inocêncio IV, por meio da edição da bula Ad 

Extirpanda, estruturou o famoso Tribunal da Inquisição. 

Saibamos que, por meio deste último documento, todo tipo de tortura foi autorizada 

como modo de reafirmação de uma crença41 e valor religioso42. Conste ainda que no respectivo 

manual há uma série de conceitos, normas processuais, nomenclaturas e modelos de sentenças 

que eram utilizadas para os desejados fins. Curiosamente, tudo isto se dava com o auxílio do 

poder Estatal. Diante disto, tais circunstâncias nos faz estar certos quanto à gravidade dos 

problemas que podem surgir com a banalização e/ou a interpretação errônea do que seja a 

dignidade humana, sem se dizer do que pode ocorrer com a ausência de um fundamento sólido 

a respeito da matéria. 

Hélio Bicudo,43 ao avaliar os povos gregos e romanos, fazendo exceção a Atenas no que 

se refere à educação, escreve que: “[...] os antigos não conheciam nem a liberdade da vida 

privada, nem a da educação, nem a liberdade religiosa. A pessoa humana tinha muito pouco 

valor perante essa autoridade [...], que se chamava pátria ou Estado.”. Agregue-se a esta 

informação que, por vezes e ao longo dos anos, foram verificadas diversas atitudes que 

conspiraram contra os seres humanos. Hoje, porém, tais circunstâncias não são mais aceitáveis 

e/ou toleráveis, devendo então haver um trabalho intensivo e preventivo para que sejam 

evitados os milhares de abusos e/ou ofensas que podem ser praticados contra a pessoa humana 

e seus direitos. 

Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet44 parte da compreensão de que onde não há respeito 

pela vida e pela integridade física e moral do indivíduo, pelas conjunturas mínimas e necessárias 

                                            
41 Manuel Carlos Bueno (coord.), Código de Hamurabi, Manual dos Inquisidores, Lei das XII Tábuas, Leis 

de Talião, p. 56. 
42 MIZRAHI, Rachel. O Tribunal de Inquisição. Disponível em: 
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44 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
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30 
 

para a sua existência, pela delimitação do poder para o exercício da liberdade, igualdade e 

autonomia, não há ambiente para a dignidade humana. Tais palavras estão corretas, porém 

somente indicam os estados que podem ou foram experimentados pelos homens e, em razão 

disto, não satisfazem quanto ao que realmente precisa ser dito e conhecido a respeito do 

conteúdo do mencionado elemento e suas principais características. Adiantemos que esta 

insistência, em se requerer um esclarecimento maior e melhor do assunto, não é nenhuma 

novidade no universo acadêmico e doutrinário. 

Gregorio Robles45 é um dos ressaltam que os fundamentos dos direitos humanos se 

constituem atualmente em um grave problema, cujos doutrinadores não devem deixar de 

resolver. Para ele, as causas deste incômodo seguem a seguinte ordem: ética, lógica, teórica e 

pragmática. Através da primeira, percebe-se que há a defesa de um valor/princípio, mas sem se 

conhecer a verdadeira razão deste. Na sequência, delimita-se o fato do mencionado porquê de 

uma ou de outra posição, sem se permitir um meio termo. Por meio da questão teórica, existem 

diversas hipóteses ligadas à questão em análise, todavia, sem a devida fundamentação a respeito 

do que ela representa. Não menos importante, pelo pragmatismo é notada a indispensabilidade 

de se ter ideias mais claras46 e realmente praticáveis. Segundo o autor, só se pode fazer a defesa 

dos Direitos Humanos, quando estão respondidas e compreendidas as convicções e 

importâncias daqueles. Quando isto acontece, é porque foram absorvidos os seus sentidos.  

Este é o motivo pelo qual se desassossega em explicar que antes de serem positivados, 

os direitos humanos estão classificados como valores morais e ao tempo em que o são, passam 

para a categoria de direitos fundamentais47, sendo, a partir deste momento, encontrados nas 

Constituições dos Estados. Para Gregorio Robles, os direitos humanos são diferenciados não 

                                            
45 ROBLES, Gregorio. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Trad. Roberto Barbosa Alves. 

São Paulo: Editora Manole Ltda., 2005. 
46 Ibid., p. 2.  
47 ROBLES, Gregorio. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Trad. Roberto Barbosa Alves. 

São Paulo: Editora Manole Ltda., 2005, p. 8.  
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como direitos na acepção jurídica da palavra, mas como preceitos e/ou princípios morais, 

justamente por fazerem referências a perspectivas comuns, dignidades e liberdades dos homens. 

Nestas, o fundamento moral é analisado a partir de dois aspectos, o ético e o político. O ético 

opera como base absoluta no que todos devem aceitar e, também, na ideia de que o plano dos 

critérios morais, ou seja, do sistema de valores, detém-se em dizer o que é bom ou justo. No 

político, buscam-se os fundamentos legítimos dos direitos. O fato social também tem o seu 

papel, age no ofertar de respostas possíveis para uma convivência calma e pacífica. 

Entendamos a priori que os direitos fundamentais são, no todo, fiéis aos direitos 

subjetivos e a sua natureza se distingue da dos direitos humanos, mesmo que depois acabem se 

encontrando na defesa daquilo que é próprio aos indivíduos, que, na visão de Gregorio Robles, 

são interdependentes. A respeito das sociedades, argumenta o autor que elas estão dentro dos 

seres humanos e estes cumprem o seu papel, já que nascem pertencendo a uma, ou seja, a da 

família e, mais tarde, optam por novos e diferentes grupos.  

Ao comentar as normas e os valores sociais, faz questão de destacar que são diferentes48. 

As antecedentes possuem a função de regularem as ações dos indivíduos e dos grupos dentro 

de um determinado contexto social, bastando então compreender quando é que surgem. A 

despeito dos valores sociais, se manifestam com a repetição de uma determinada conduta e o 

reflexo de um evento e não se assemelham em nada, a um hábito social, por não ser exigido 

deles a obrigatoriedade como é no caso da norma social49. Esta estabelece deveres constituídos 

pela intensidade da reação contra o infrator e os valores sociais expressam deveres sociais, razão 

pela qual, a sociedade, na visão de Gregorio Robles, encontra-se estruturada em valores, normas 

e deveres.  

                                            
48 ROBLES, Gregorio. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Trad. Roberto Barbosa Alves. 

São Paulo: Editora Manole Ltda., 2005, p. 39. 
49 Hábito + força obrigatória = norma social. 
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Quanto à obrigatoriedade no cumprimento das normas, surgiria na consciência dos 

homens sob a forma de um sentimento produzido por diversos elementos, a exemplo da 

educação. É claro que pode se originar de diversas fontes, inclusive do próprio medo dos 

indivíduos de serem castigados. Diante disto, declara o autor que “a sociedade que queremos 

deve combinar os dois elementos, equilibrando o sentimento do dever e o sentimento dos 

direitos.”50. Os direitos são naturais e inalienáveis, mas os deveres correspondem a pactos de 

convivências resultantes das relações.  

Miguel Reale51 comenta que um dos maiores problemas da Filosofia Jurídica é o da 

diferenciação entre a Moral e o Direito. Explica que a teoria do mínimo ético52elucida que nem 

todos cumprem ou aceitam as obrigações morais. Por isso surge o Direito, visto que a Moral é 

exercida de forma espontânea. Mesmo que aparente, o Direito não é diverso da Moral. Este é 

parte daquela53, ainda que nem tudo que aconteça no mundo jurídico faça parte da Moral, a 

exemplo da forma técnica que é utilizada na feitura da norma. A respeito do cumprimento das 

regras sociais, há aquelas em que a prática se dá de forma natural ou, como diz o autor, 

espontânea, mas existem também, as que se manifestam por coação.  

O ato moral forçado, de acordo com Miguel Reale, não é concebível, pois conta-se com 

a adesão dos ‘obrigados’. A Moral é contrária à violência e ao uso da coação. Portanto segue a 

primeira diferença: “Moral é incoercível e o Direito é coercível. [...] Coercibilidade é uma 

expressão técnica que serve para mostrar a plena compatibilidade que existe entre o Direito e a 

força.”54. Pontua também que embora seja dessa forma, isto não dá o direito aos indivíduos de 

descumprirem as normas. Antes, devem agir de acordo com aquelas e isto independe da vontade 
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53 Ibid., mesma página. 
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visto que, no caso da norma jurídica, possui a objetividade e é transpessoal, ou seja, está acima 

das pretensões dos indivíduos de uma relação55. Como bem lembra Miguel Reale, Direito “é 

uma ordenação bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comum.”56. Por essa 

razão, defende que as normas jurídicas e as morais, como as convencionais e o trato social, 

ordenam uma conduta. Logo, estudar o Direito como convivência ordenada é acessar a História, 

a Sociologia, a Economia, a Antropologia e a Filosofia Jurídica, dentre outras matérias. Todas 

são distintas é verdade, mas se conectam em relação ao homem, situação que permite enfatizar 

o porquê da existência de tantos conceitos para o termo Direito. Desta feita, diz Miguel Reale: 

 

uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra Direito veio 

demonstrar que ele correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo 

e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o Direito como 

ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, 

ou em sua efetividade social) e um aspecto axiológico (o Direito como valor 

de Justiça).57 

 

Aspectos que, segundo o autor, têm sido objeto de muitos estudos sistemáticos e que se 

desdobraram em uma teoria, por ele aperfeiçoada, passando a declarar que:  

 

[...] a-) onde quer haja um fenômeno jurídico, há sempre e necessariamente, 

um fato subjacente (fato econômico, geográfico, de ordem técnica etc.); um 

valor, que confere determinada significação a esse, inclinando ou 

determinando a ação dos homens no sentido de agir ou preservar certa 

finalidade ou objetivo; e finalmente, uma regra ou norma, que representa a 

relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao 

valor; b-) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem 

separados, um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; c-) mais 

ainda, esses elementos ou fatores não só exigem reciprocamente, mas atuam 

como elos de um processo (já vimos que o Direito é uma realidade histórico-

cultural) de tal modo que a vida do Direito resulta de interação dinâmica e 

dialética dos três elementos que a integram.58 
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 A respeito da coação, Miguel Reale conclui que é um termo técnico, que se desdobra 

em dois. Enquanto um significa a violência física ou psíquica e todos os atos praticados nesses 

padrões são anuláveis, o outro possibilita o cumprimento obrigatório de uma norma jurídica, 

visto que não são todos os indivíduos que aderem àquela de modo espontâneo. Esse segundo 

tipo recebe, portanto, o nome de sanção. Para o autor “as regras morais nós a cumprimos por 

motivação espontânea. Mas, quando as deixamos de cumprir, a desobediência provoca 

determinadas consequências, que valem como sanção.”59.  

A sanção interna é de ordem do indivíduo, porém, a externa reflete na sociedade. A 

sanção social também tem o seu valor, em virtude disto é necessário que haja a organização das 

sanções. “A sanção, portanto, é gênero de que a sanção jurídica é espécie”60. Como há as 

jurídicas e morais, também são encontradas as religiosas, que não são valores, mas possuem 

interpretação de sanção. De acordo com Miguel Reale, a existência do “[...] Poder Judiciário, 

como um dos três poderes fundamentais do Estado, dá-se em razão da predeterminação da 

sanção jurídica.”61. Compreendamos que podem haver sanções jurídicas benéficas aos homens, 

como uma espécie de recompensa por terem cumprido seus papéis, no atendimento de alguma 

característica especial, como também, sanções jurídicas benéficas apenas as sociedades, por ter 

qualquer um de seus membros, infringido às respectivas normas jurídicas. Diferente da anterior, 

nesta a sanção, será uma pena ao infrator. 

Em síntese, Miguel Reale dá o desfecho ao assunto do seguinte modo: 

 

a bem ser, para que haja distinção efetiva entre a Moral e o Direito e, 

paralelamente, um Estado de Direito, que só pode ser de base democrática, o 

essencial é que a sociedade civil e o Estado não se confundam, mas se 

mantenham como valores distintos e complementares, correlacionados entre 

si, mas cada um deles irredutível ao outro.62 
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Retomando a Gregorio Robles acerca do pluralismo nas sociedades modernas, este diz 

que corresponde a uma virtude que diagnostica as diversidades de interesses dentro do corpo 

social, o que lhe permite afirmar em relação à dignidade da pessoa humana que existem dois 

pontos que irão promovê-la, o ad intra e o ad extra. O ad intra é a “pessoa em si mesma com 

valor, que se traduz no respeito para consigo [...].”63. Através deste os indivíduos reconhecem 

em si mesmos a ideia de universalidade. O ad extra “[...] deriva do primeiro; consiste no 

reconhecimento por parte dos outros, da dignidade que é inerente ao homem como pessoa.”. 

Antonio Carlos de Campos Pedroso64 aprova os comentários de Gregorio Robles e 

acrescenta àqueles as palavras de Francesco Carpintero Benítez, que compreende que os 

direitos fundamentais possuem sim um valor histórico, mas isto não retira deles a necessidade 

de serem bem fundamentados e explicados. Do contrário, não passariam de meros produtos do 

tempo, com o que temos de concordar. Frente a isto, George Marmelstein65 propõe como 

objetivo formular uma definição para os direitos fundamentais que atente às características 

éticas e jurídicas.  

Citado assim o seu propósito, escreve que hoje existem direitos fundamentais para todos 

os gostos e isto se dá em virtude de as pessoas colocarem seus “direitos” como se fossem únicos 

e essenciais. Tal astúcia, além de cooperar para a banalização da expressão, contribui para o 

problema do uso de múltiplos vocábulos (direitos humanos, direitos dos homens, direitos da 

pessoa humana etc.) referindo-se ao mesmo objeto, sem ser feita qualquer diferenciação. 

George Marmelstein faz então constar que, por existirem valores que não foram efetivados, o 
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correto é chamá-los de direitos dos homens e não de direitos fundamentais66, mesmo que 

estejam alinhados no teor aos direitos naturais e se encontrem preenchidos com valores éticos 

e políticos. Sua atenção também recai sob o uso da sentença “direitos humanos”, visto que esta 

apenas indica “valores que foram positivados na esfera do direito internacional”67 e não 

diferente. Por isso reforça que a razão de descrever o direito fundamental não é teórica, mas é 

prática, pois estes “[...] direitos são dotados de características que facilitam a sua proteção e 

efetivação judicial.”68 

Com relação ao conteúdo ético dos direitos fundamentais, explica que conservam 

profundas características materiais. Em outras palavras, são valores comuns para uma vida 

digna em sociedade e estão conectados ao conceito de dignidade da pessoa humana, que é a 

base axiológica daqueles e à limitação do poder. Em suma, o “respeito ao outro [...] sintetiza 

com perfeição todo o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana.”69. No caso do 

conteúdo normativo, há a disposição do aspecto formal como pressuposto para que não sejam 

considerados quaisquer tipos de valores. Juridicamente, só podem ser considerados como 

direitos fundamentais os “[...] valores que o povo (leia-se: o poder constituinte) formalmente 

reconheceu como merecedores de uma proteção normativa especial, ainda que 

implicitamente.”70. Adriana Zawada Melo o complementa dizendo que os direitos fundamentais 

estão “[...] indissociavelmente ligados à igualdade e à dignidade da pessoa humana, que ao lado 

da liberdade, dão a eles substratos axiológicos e informa a prática de diversos institutos [...]”71. 
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Luís Roberto Barroso72 lembra que a dignidade humana por vezes foi associada ao status 

pessoal de alguns indivíduos ou à proeminência de determinadas instituições. Como status 

pessoal indicava a posição política ou social a que o indivíduo fazia jus, ao integrá-la e por 

caracterização de instituições específicas (a da pessoa do rei, da coroa e do Estado), referia-se 

aos poderes que estes detinham, sendo somente relacionada com os Direitos Humanos no final 

do século XVIII. Portanto, das muitas caracterizações ou sentidos que assumiu de Roma até o 

século XVIII, traduzia um estado de superioridade; uma alta posição em sociedade e o mero 

pertencer a uma determinada classe social. 

Assim e destas constatações não há como associar, substituir ou achar que a dignidade 

humana do presente é a mesma singularizada na antiguidade. Vejamos que, em busca de dias 

melhores, muitas tentativas e perspectivas foram criadas, principalmente, em relação ao Estado. 

Através de propostas como as ofertadas pelo Estoicismo, pelo Iluminismo e por Kant, o 

conceito que estava associado a uma classe ou posição social sofre um enorme revés e, desde 

então, seguindo a ordem anunciada acima, é direcionado para a compreensão de um valor 

intrínseco que já está no indivíduo, que caminha para a singularização universal e que reafirma 

que o homem é fim e não meio.  

Consequentemente, ao longo dos dias, procurou-se viabilizar as diversas 

personificações dos Entes Públicos Maiores, chamados de Estados. No modelo Liberal do 

século XVIII, defendeu-se que todos os homens nasciam livres e, em razão disto, eram iguais 

e independentes. Com essa ação, o Estado foi limitado, quanto às interferências na autonomia 

individual. Anna Cândida da Cunha Ferraz73 observa que das atitudes tomadas nasceram os 

direitos de primeira dimensão que firmaram direitos e liberdades dos indivíduos, direitos à vida, 
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à liberdade em geral, à propriedade, à participação e à igualdade, dentre outros, frente ao Estado 

(representado na forma da lei); e isto na intenção de serem evitadas prestações negativas por 

parte do Ente Maior. 

Na sequência, de uma organização intervencionista, houve a evolução para um Estado 

árbitro, cuja missão era a de ser um garantidor do bem comum, como respeitador, guarda e 

promotor dos direitos fundamentais. Neste modelo, o Estado Social de Direito encontrou-se 

firmado na Constituição Mexicana de 1917 e na de Weimar 1919. É nesta época que começam 

a aparecer os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são chamados de direitos sociais, 

culturais e econômicos, tornando-se então o Ente Público Maior um prestador de serviços. Em 

outras palavras, tem ele o dever de executar as ações positivas e construtivas, em relação aos 

seres humanos. 

No século XX, já se tem a notícia do aparecimento dos direitos de terceira dimensão, 

cuja preocupação é com a fraternidade ou solidariedade, por um meio de ambiente mais 

equilibrado e saudável para os indivíduos, não tardando em ocorrer o avanço para a quarta 

geração de direitos, em que são lembrados os ligados à biogenética. Vêm depois também os de 

quinta dimensão, que projetaram a paz como elemento fundamental de todos. Todas essas 

dimensões/gerações já foram citadas no início deste trabalho, porém o que se quer reforçar é 

que, nesta caminhada, para que houvesse um sentimento humanístico, lidou-se com muitas 

rejeições em relação à legitimidade da dignidade humana como um conceito e/ou elemento 

jurídico. Principalmente porque, em determinados casos, ela não constava diretamente escrita 

nas Constituições (a exemplo, a dos Estados Unidos e da França), chegando determinados 

autores74, como bem fala Luís Roberto Barroso, a concluírem que a promoção daquela agia tão 

somente como um resgate das concepções jusnaturalistas; e isto, sem ser mencionada a 
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existência da defesa de uma graduação da própria palavra que, para Augusto Mezzomo75, 

encontra-se oscilante entre: “indigno, pouco digno, bastante digno, muito digno, digníssimo.”, 

ficando então na dependência da interpretação do que seja a pessoa76.  

Neste panorama e com muita insistência, foi então sendo projetada uma consciência 

mínima e positiva na intenção de reconhecer o tal elemento e lhe atribuir um conceito jurídico. 

Desta forma, se a dignidade humana é hoje estudada e encontra-se localizada nos principais 

conteúdos normativos do mundo e também já pode ser reconhecida nos costumes das 

sociedades, isto se deve ao trabalho árduo de várias pessoas e instituições que contribuíram para 

o seu sucesso. Mesmo que não haja ainda uma unanimidade quanto à sua afirmação, é possível 

declarar que a Dignidade da Pessoa Humana está constituída a partir de características 

fundamentais e insubstituíveis que, além de fazerem alusões aos indivíduos, indicam a 

exigência de necessidades perpétuas. Destarte, muito mais que uma mera propaganda 

paternalista, psicológica, filosofia e religiosa, o mencionado elemento está estruturado em uma 

só Verdade, ou seja, a de que o homem é um ser único, tanto em sua excelência, como na 

essência e que, por causa disto, deve sempre ser respeitado, devendo ele também considerar, 

em contrapartida, como necessidade, o respeito por seus semelhantes, visto que a sociedade já 

está dentro dele e só precisa ser aperfeiçoada. 

Infelizmente há comunidades internacionais que são contra a defesa da dignidade 

humana e as razões apresentadas são as mais diversas. Diante disto, atualmente convive-se com 

outro problema. Em muitos casos, quando é verificada a violação de direitos e/ou de garantias 

dos seres humanos, isto não se dá pela falta de fundamentos, normatizações e/ou a ausência de 

                                            
75 MEZZOMO, Augusto A. Dignidade e Direitos da Pessoa Humana – Pesquisa da visão antropológica e 

teológica no pensamento dos sábios ao longo da história. Revista BIOƐTHIKOS – Centro Universitário São 

Camilo – 2011; 5(2): 193-200.  
76 A dignidade no sentido cristão, parte da natureza, da origem e do destino do homem. Essa, encontra-se, 

contraposta na disposição dada pelo entendimento da sociedade secularizada, ou seja, aquele que ignora a origem 

e a natureza ontológica do homem como fontes de dignidade, revertendo os cuidados, para a igualdade do seres 

humanos e também, a outras características que eles possuem. Há quem escreva que, teria sido esta a que teria 

contribuído para o estabelecimento dos Direitos Humanos (MEZZOMO, 2011, 193-200). 
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costumes, e sim pela inexequibilidade por parte de sujeitos que não reconhecem aqueles77. 

Neste momento, estendemos justificado o emprego de determinadas intervenções, para que não 

aconteça o mesmo que ocorreu com as gerações passadas, ou seja, as múltiplas violências e 

agressões aos direitos dos homens. Agir assim não é desrespeitar culturas e sim, preservar os 

seres humanos multiculturalizados em dignidades, inclusive quanto à sua condição humana, 

que, além de estar conceituada, deve ser exigida sob todos os aspectos e em nível internacional. 

O inverso faz com que os Direitos Humanos se tornem uma matéria teórica. 

Em relação ao Brasil, a Dignidade da Pessoa Humana encontra-se congênere ao sistema 

constitucional brasileiro normativo aberto, abarcando princípios e regras. Sendo assim, com 

características pertencentes a cada um e não havendo qualquer hierarquia entre regras e 

princípios, estes últimos não possuem só o valor, mas também são reconhecidos como normas 

jurídicas providas de eficácia, o que nos permite testemunhar um ambiente apto e habilidoso 

para conquistar e assimilar as constantes alterações oriunda das realidades. Ainda que não 

determinem quais são as ações permissivas ou proibitivas que são próprias das regras, trabalham 

para a caracterização de direitos e a materialização da dignidade humana, na pretensão de 

alcançarem o bem coletivo, através do individual, vindo a funcionar como paradigma em 

relação aos demais, dentro e fora dos ordenamentos jurídicos.  

Não é à toa que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, acolhe outras duas 

atribuições. Serve tanto como elemento de proteção de direitos contra medidas restritivas, ou 

seja, contra o uso imoderado dos direitos, como também de justificativa para a imposição de 

restrições a direitos fundamentais, atuando, portanto, como limitador. Nos termos da 

Constituição Brasileira de 1988, artigo 1º, inciso III, não há diferenciação entre os seres 

humanos. Todos são passivos de proteção contra os excessos cometidos pelo Estado e os 

promovidos pelos indivíduos. Lembrar-se da dignidade humana como um princípio é reafirmá-

                                            
77 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 23. 
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la como alicerce de todo sistema constitucional e mais, infraconstitucional. É fazer dela um 

refúgio para os direitos individuais e coletivos.  

Antonio Junqueira de Azevedo78 escreve que o fato de haver uma combinação sobre as 

palavras ‘dignidade da pessoa humana’ não esconde o grande desacordo de seu conteúdo, a 

começar pelas concepções de pessoa humana. Pela interpretação insular, que é chamada por ele 

de dominante, diz que essa erra por não analisar o indivíduo como um todo. A falta de 

conhecimento da natureza do homem é também uma de suas deficiências. Por ser fechada a 

respeito do que conceitua, torna-se ainda mais complicada a possibilidade de o ser humano 

reconhecer em seu próximo a capacidade de dialogar e a sua vocação espiritual. Ao 

individualizar o ser humano em sua própria inteligência e vontade, obsta sua compreensão 

acerca do que é a dignidade humana. Explica o autor que há os que a descrevem como 

autoconsciência e outros, como a concepção que coopera para o fim, uma vez que torna o 

homem insuficiente.  

Em quadro posterior, é ensinado que há a espécie ontológica que se refere a uma 

percepção que pode ser dualista ou monista. Na primeira, o homem e a natureza não se 

encontram, vez que se acham em categorias distintas; aquele prevalece como sujeito por ver e 

pensar e a natureza, como mero objeto (fator bruto). Em seu oposto, na monista, há a concepção 

própria de uma nova ética, fundamentada no homem como parte integrante da natureza, cuja 

principal diferença não está na razão e na vontade, pois até os animais as possuem, mas na 

capacidade do ser humano de sair de si e reconhecer o outro como igual no uso da linguagem, 

diálogo e amor.  

Joseph Nuttin,79 a respeito da natureza humana escreve que esta se encontra fracionada 

em três níveis: a-) psicobiológico, que é dividido na autopreservação e no sexual; b-) 

                                            
78 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Caracterização Jurídica da Dignidade da Pessoa Humana. Revista USP, 

São Paulo, n.53, p. 90-101, março/maio 2002, p. 91. 
79 NUTTIN, Joseph. Psicanálise e personalidade. Trad. Geraldo Servo. São Paulo: Agir, 1972. 
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psicossocial, que é fragmentado na sociabilidade e na autoafirmação e; c-) psicoespiritual, que 

é a cogitação do sentido da vida e autotranscedência. Sustenta que a análise fenomenológica 

dos indivíduos revela notas que os caracterizam e por isto, antes de ser promovido um conceito 

a respeito do que seja a dignidade humana, devem ser fixados os elementos constitutivos 

daqueles. Neste caso, a racionalidade, a liberdade, a sociabilidade, a historicidade e a 

espiritualidade.  

A racionalidade é sinônimo de cognição. Demonstra que o ser é dotado de aptidões e 

em virtude disto, consegue chegar ao conhecimento sensível e intelectual. Tal elemento está 

alicerçado sobre um tripé: a capacidade de abstração e elaboração de conceitos universais; a 

capacidade de formar juízos afirmando ou negando um pensamento do outro; e, por último, a 

capacidade de inferir um juízo de outro, que equivaleria a um raciocínio. Assim e como 

resultado, o ser humano reconhece a ciência como o conhecimento das coisas pelas causas. A 

razão coloca o homem em situações de privilégios em relação a outros seres, mas com fins 

harmônicos entre os seus. Logo, o conhecimento intelectual, por permitir a captação de valores, 

demonstra a dignidade da pessoa humana contrabalanceando-a com o espiritual. Quanto à 

liberdade, por serem os indivíduos dotados desta, conseguem se autodeterminar. Da 

possibilidade de conhecerem, têm no espírito a capacidade de eleger e decidir. Em relação ao 

elemento da sociabilidade, os seres humanos dependem da convivência com outros. A 

sociabilidade gera nas pessoas humanas a solidariedade, a cooperação e a autorrealização. No 

elemento histórico, os indivíduos contam com realizações e evoluções. Por último, a 

espiritualidade atua para efetivar a dignidade humana. 

Feitos estes esclarecimentos, para De Plácido e Silva,80 a palavra ‘dignidade’ tem a sua 

origem no latim dignitas, correspondendo assim a uma virtude ou consideração. Ocupa-se ele 

em informar que o tal vocábulo refere-se a uma qualidade moral; a um respeito que é próprio 

                                            
80 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 7. ed. 4v. Rio de Janeiro, Forense, 1982. 
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da pessoa humana, sendo possível se conseguir mais uma descrição, ou seja, a jurídica, 

representando esta uma indicação ou honra, que entendemos ser um título natural, que é próprio 

dos homens. 

Neste ponto apenas sugerimos cuidado, visto que, por intermédio de diversas ilações, 

há uma grande diferença da expressão “dignidade” para a da palavra “caráter”, que aparece 

como sendo o gênero e a representação de todas as qualidades nos seres humanos. Dignidade é 

a espécie, o referencial, o dom, a marca, a dádiva que além de emitir o confessado, tem também 

associada a ela milhares de outros sinônimos e adjetivos que favorecem na avaliação de 

inúmeros predicados (honestidade, integridade, respeitabilidade, capacidade etc.) que podem, 

ou não, estar presentes nos indivíduos. 

Ela também assume uma dupla dimensão (interna e externa). A interna corresponde à 

expressão de um valor intrínseco que cada indivíduo dispõe. Além de ser inviolável81, equivale 

às características que são inerentes a todos os homens, fazendo-os diferentes e especiais, em 

relação aos seres de outras espécies82. Já a externa representa direitos, anseios e 

responsabilidades e, inclusive quanto a terceiros, pode sofrer ofensas ou violações. A mais, 

declara Luís Roberto Barroso que a dignidade humana possui um conceito multifacetário que 

se serve de diversos ramos, ciências e fatos históricos e que tende a aparecer em muitos moldes. 

Pode ser tanto um valor absoluto; fundamental, ou seja, aquele que não deve ser tomado como 

                                            
81 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial. Trad. Humberto Laport de Mello. 2º 

reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 72 revela que: “nenhum documento jurídico nacional ou 

internacional tentou oferecer uma definição para o termo, deixando o significado intrínseco da dignidade da pessoa 

humana para o entendimento ‘intuitivo’.’’. 
82 A grosso modo, esta é a minha concepção minimalista: a dignidade humana identifica 1. O valor intrínseco de 

todos os seres humanos; assim como 2. A autonomia de cada indivíduo; e 3. Limitada por algumas restrições 

legítimas impostas a ela em nome de valores sociais ou interesses estatais (valor comunitário). No plano jurídico, 

o valor intrínseco está na origem de conjunto de direitos fundamentais. Luís Roberto Barroso, A Dignidade da 

Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A Construção de um Conceito Jurídico à Luz 

da Jurisprudência Mundial. Trad. Humberto Laport de Mello. 2º reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 

72-77.   
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absoluto, mas, que funciona como justificativa moral para o fundamento normativo dos direitos 

constitucionais; como até, um princípio jurídico constitucional83. 

Ingo Wolfgang Sarlet, 84 embora não tenha deixado claro, em palavras anteriores, o que 

é a dignidade humana, em outro instante traz a seguinte colaboração para o universo jurídico. 

Diz referir-se a uma: 

 

qualidade intrínseca e distinta reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 

vida em comunhão com os demais seres humanos.  

 

Por reconhecê-la como qualidade intrínseca, dispõe que está ligada aos direitos 

fundamentais e é inseparável da pessoa humana, encontrando-se essa dividida em outras duas 

dimensões: a natural ou individual, que é aquela que não pode ser tocada e a social que é a 

denominada de valor moral, pois deriva do mundo externo e agrega valores sociais aos homens. 

Estas duas seriam frutos das sociedades. A natural é igualmente reconhecida por Alexandre de 

Moraes85, porém recebe dele o nome de espiritual e a social, de valor moral. Assim se comporta 

e nomeia, por considerar que a leitura daquelas deve ser feita de forma individual, pois tendem 

a indicar características próprias e individuais de cada homem. Quanto ao aspecto extrínseco 

da dignidade, Ingo Wolfgang Sarlet entende que se encontra relacionado às condições materiais 

                                            
83 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial. Trad. Humberto Laport de Mello. 2º 

reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 62-64. 
84 SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da dignidade da pessoa humana : construindo uma compreensão 

jurídico constitucional necessária e possível. In: SALET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da Dignidade. Ensaios 

de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet, Pedro Scherer de Mello Aleixo, 

Rita Dostal Zanini. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 37. 
85 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais : Teoria Geral, Comentários aos artigos 1º ao 

5º da Constituição da República Federativa do Brasil, Doutrina e Jurisprudência. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2002, p. 60.  
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que cooperam para se ter uma vida digna86 e aponta o mínimo necessário para que os homens 

possam viver com dignidade.  

Alexandre de Moraes87 o complementa do seguinte modo:  

 

[...] valor espiritual e moral inerente à pessoa que se manifesta singularmente 

na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 

um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo 

que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. 

 

Dado a isso, precisamos então verificar qual é o período da aplicação jurídica do 

mencionado conceito, uma vez que a temporalidade da dignidade humana é reconhecida 

conforme se verá no ordenamento brasileiro, com o nascimento com vida e se estende até a 

morte. Pode-se dizer que cada país define o modo de apresentação daquela em seu ordenamento, 

mas a regra é que ela sirva como um princípio que está intimamente entrelaçado e indissociável 

a todo o regramento jurídico; principalmente, por ser o núcleo de direitos fundamentais (a 

igualdade e a liberdade). No caso do Brasil, a dignidade humana é reconhecida, como já fora 

dito, como um dos fundamentos da República (art. 1º, inciso III da Constituição Federal) que 

está presente nas relações públicas ou privadas. Ingo Wolfgang Sarlet88 explica que o 

ordenamento brasileiro optou pela eficácia direta das normas de direitos fundamentais, estando 

a tal preferência no plano horizontal, ou seja, na de imediata aplicação às relações entre os 

particulares, sem a necessidade da intermediação do legislador. 

                                            
86 Um apunhado de bens e utilidades que são indispensáveis ao exercício da liberdade: ter educação, saúde, moradia 

e dentre outros.  
87 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais : Teoria Geral, Comentários aos artigos 1º ao 

5º da Constituição da República Federativa do Brasil, Doutrina e Jurisprudência. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2002, p.60.  
88 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10 ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2010, p. 379. 



46 
 

A respeito da definição de pessoa e humana, Washington de Barros Monteiro,89 trazendo 

o critério histórico, orienta que o termo “pessoa” advém do latim persona, teve a sua gênese na 

linguagem teatral da Roma Antiga. Em sua composição inicial, referia-se às máscaras que 

depois de serem amoldadas aos rostos dos atores, tinham por finalidade a de reproduzirem os 

ecos das palavras ditas durante as encenações. Ato contínuo, comenta que passou a promover 

o encenado, evoluindo hermeneuticamente para designar os próprios atores que se encontravam 

em cena. 

Neste ponto, recomenda-se cautela. Embora o mencionado vocábulo seja utilizado para 

demostrar e ser sinônimo de ente humano, a partir do que escreve Washington de Barros 

Monteiro também pode servir para indicar outros três significados. Conste a lembrança de que 

já existiram seres humanos que não puderam ser lidos como pessoas (os escravos); logo e 

quanto às interpretações que assume a respectiva palavra, tem-se inicialmente a vulgar, que não 

se confunde com a questão técnica jurídica, em razão de existirem pessoas que não são humanas 

(as jurídicas); embora sejam elas agentes de direitos e deveres, não podem dispor do critério e 

do perfil humano, ainda que reúnam em seu âmago vários agentes naturais. Na sequência, a 

filosófica que se manifesta com o ser realizando seu fim moral e empregando-o na sua atividade, 

de modo consciente. Aqui, a pessoa é o homem ou a coletividade que atingem as tais condições; 

por fim, a jurídica, que proporcionalmente é a figura correlata das pessoas físicas e/ou morais 

e que são sensíveis a direitos e obrigações e, também, que estão presentes como sujeitos de 

direitos e deveres, nas relações jurídicas.  

A respeito da pessoa natural, todos os homens são capazes de direitos e obrigações, não 

existindo então qualquer semelhança com a defesa dos animais, por se querer reforçar com 

aquela, o critério da humanidade assíduo nos seres racionais. Em relação à capacidade ou, como 

bem noticia Washington de Barros Monteiro, à aptidão em se adquirir direitos e deveres, 

                                            
89 MONTEIRO, Washington Barros. Curso de Direito Civil – Parte Geral. 5ª. ed. rev. e aum. São Paulo: Editora 

Saraiva,1966, p. 70. 
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individualmente ou com o auxílio de outrem, para os atos da vida civil, esta se entrosa com a 

personalidade e a pessoa. No caso da capacidade, enquanto elemento da personalidade, esta 

coopera para o anúncio do conceito de pessoa, vindo dela, portanto, os poderes e as faculdades; 

cabe, desta forma, aos indivíduos, recepcioná-los ou não. Na lei brasileira, a personalidade civil 

do ser humano, diz Washington de Barros Monteiro, inicia-se com a vida, embora estejam a 

salvos desde a concepção os direitos dos nascituros, que filosoficamente são pessoas, mas não 

possuem personalidade civil. 

No caso das crianças que já nascem mortas, por não terem elas adquirido a 

personalidade, não lhe são transmitidos direitos. Detalhe, quanto às capacidades, deixa-se claro 

que a de gozo ou a de direito é a que já está no ser humano e lhe é própria, enquanto que a de 

exercício ou a de fato seria a vocação dada pela lei, para que aqueles exercitem ou não, seus 

direitos; inclusive, pode ser retirada, visto que está vinculada a outros elementos e fatores (sexo 

e idade etc). 

Maria Helena Diniz90 também reprisa os principais pontos cardeais e históricos da 

palavra ‘pessoa’ e, em seguida, direciona para a afirmação de que é o ente físico ou coletivo, 

suscetível de direitos e obrigações, sendo que pode assumir o sinônimo de sujeito de direito. 

Reforça que nem todos os sujeitos são seres humanos, demonstrando, enfim, que a principal 

característica destes é a da essência da humanidade. Na seara das conceituações, desvenda que 

a indisponibilidade de um conceito único acerca do que seja a pessoa humana vem da falta de 

um consenso entre os principais doutrinadores. Do instante em que há os que a chamam de ser 

de existência visível91, diferenciando-a da pessoa jurídica, existem os que a promovem ou 

associam à figura de uma simples ‘pessoa física’92. Maria Helena Diniz aproveita a ocasião para 

                                            
90 DINIZ, Maria Helena.  Curso de Direito Civil Brasileiro, v.1 : Teoria Geral do Direito Civil / Maria Helena 

Diniz. 20. ed. rev. e aum. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). – São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 136-204. 
91 Teixeira de Freitas.  
92 Terminologia exportada da França e da Itália, sendo em razão disto e segundo Maria Helena, mais indicada para 

à abordagem em assuntos de matéria tributária.   
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esclarecer que o disposto é muito mais complexo do que se imagina e, em razão disto, conceitua 

pessoa humana como o ente que é capaz de direitos e deveres, sem quaisquer discriminações 

e/ou distinções, cuja capacidade de gozo ou de direito não lhe pode ser recusada, sob pena de 

lhe ser negada a maior de todas as virtudes, ou seja, a de ser humano. Em complemento, explica 

que tal qualidade não se confunde com a capacidade de fato ou de exercício, haja vista que esta 

se divulga com a prática dos atos da vida civil, pelos indivíduos. Não obstante e a partir de 

Kelsen, realça que ‘pessoa’ é a amostra e a personificação das normas jurídicas; uma construção 

da ciência do direito. 

Também subscreve a presença de um requisito que está intimamente ligado à pessoa 

humana; neste caso, o da personalidade. Ao tempo em que para ambas as espécies de pessoas 

(naturais e jurídicas) se tem conferido o diagnóstico de serem sujeitos nas relações jurídicas, 

para Maria Helena Diniz fica a cargo da personalidade fazer a distinção entre elas. No caso da 

capacidade, tem essa o ofício de dizer quais são as dimensões daquela, suas condições e 

pressupostos, para então haver o desenvolvimento de todos os direitos envolvidos. Assim, dada 

a profundidade nas declarações, direciona para a seguinte afirmação. Do aceitar da construção 

dogmática dos direitos da personalidade, há a produção de novas dimensões e/ou percepções 

que, em regra, correspondem à dignidade da pessoa humana e, ante isto, acham-se determinadas 

nos valores que são eminentes e únicos nos indivíduos. Desta forma, personalidade não é um 

direito e sim um apoio aos direitos e deveres. Tem recaído sobre ela a autonomia da vontade do 

indivíduo, mediante o reconhecimento de sua capacidade jurídica que, de pronto, o autoriza ou 

não à prática de determinados atos.  

Veja-se que a personalidade natural para o direito brasileiro, segundo a autora, também 

se inicia com a vida, mesmo que o recém-nascido venha a falecer nos momentos seguintes. Do 

nascimento com vida, o ser humano assume a personalidade jurídica restando, em ato posterior, 

individualizá-la, através do nome (sinal exterior, ligado ao registro), estado (modo individual 
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ou familiar de viver) e o domicílio (sede da pessoa). Quanto à extinção da personalidade do ser 

natural, indica Maria Helena Diniz, a morte, nas suas mais variadas formas: real, civil (tipo 

antigo e extinto que, era utilizado aos condenados a penas perpétuas e religiosos professos; 

embora vivos fisicamente, juridicamente deixavam de existir), presumida (ausência da pessoa), 

natural (registrada), simultânea ou comoriente. 

Da formulação de um conceito de personalidade conclui Carlos Roberto Gonçalves93 

que a efetivação daquele encontra-se indissociado ao de pessoa. O que nasce com vida torna-se 

imediatamente ser e, à vista disto, adquire ele a personalidade94, que depois a individualiza 

através do nome (que possui duas funções, a de retificação para a preservação do verdadeiro e 

a da contestação para que terceiro não se utilize dele ou o exponha); do estado (no aspecto 

individual, familiar e político); e, do domicílio (que é onde as pessoas estabelecem residências). 

A personalidade é descrita como vocação genérica que atrai o direito servindo de possibilidade 

ao indivíduo de contrair obrigações na esfera civil. Para o autor, esse é o verdadeiro pressuposto 

que facilita o anexar do ser humano ao mundo jurídico. 

No caso das incapacidades, noticia que não existe a de direito, mas sim a de fato ou de 

exercício, por esta ter a chance de ser cessada. Em relação à morte e as suas modalidades, 

descreve-a como sendo o elemento para a extinção da personalidade natural. Da pessoa jurídica, 

também faz algumas conjugações, diferenciando-a da pessoa natural. Destarte, os que nascem 

com vida obtêm a capacidade de direito ou de gozo (que é a de aquisição de direitos), ou seja, 

a qualidade e/ou espécie reconhecida nos seres humanos, à exceção dos nascituros, por lhes 

faltarem a personalidade. É importante não se confundir a capacidade de direito ou gozo, com 

a de fato (denominada na doutrina como capacidade de exercício ou de ação), visto que a 

principal diferença entre elas está nas habilitações materiais (por exemplo, saúde, 

                                            
93 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: parte geral / Carlos Roberto Gonçalves. – 9. 

ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 110-271. 
94 Corrente Natalista que prega o nascimento com vida, condicionando a personalidade (Silmara J. A. Chinelato). 

Posição semelhante do Supremo Tribunal Federal. 
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desenvolvimento mental e outros) que os indivíduos precisam ter preenchidas, para que possam, 

por si só, executarem os atos da vida civil.  

O mesmo autor dá destaque ainda aos direitos da personalidade (os inatos: o direito à 

vida, à liberdade ao nome, corpo etc) e os adquiridos (de status individual, que foram conferidos 

pelo Direito Positivo), chamando-os de inalienáveis (fora de comércio). Defende que eles estão 

ligados aos indivíduos de forma perpétua e permanente, condições essas que teriam sido 

conquistadas com o auxílio e a contribuição do Cristianismo, das Declarações e, porque não 

dizer, da Constituição de 1988.   
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2 A Dignidade da Pessoa Humana na Grécia, em Roma e em Israel. 

 

Por estar diretamente conectada com o tema principal, a percepção de dignidade, pessoa 

e humana, nas sociedades antigas, se dará a partir da Grécia, Roma e Israel. É indispensável 

rechaçar todas as opiniões que, de algum modo, tendem a gerar preconceitos e/ou conclusões 

precipitadas. Salientada tal observação, acessa-se a História95 para conhecermos um pouco mais 

dos principais processos de transformações, alcances e contribuições das sociedades antigas 

mencionadas para a formação dos Direitos Humanos e da Dignidade da Pessoa Humana. 

Lembremos que o presente e os indivíduos têm as suas raízes no passado e sempre estão 

interligados. É como disse Fustel de Coulanges: 

 

o passado nunca morre totalmente para o homem. O homem pode esquecê-lo, 

mas continua sempre a guardá-lo em seu interior, pois o seu estado, tal como 

se apresenta em cada época, é o produto e o resumo de todas as épocas 

anteriores. 96 

 

Realizados então os devidos comentários, começamos a exposição pela Grécia97. 

Antecipa-se que os gregos não trabalharam diretamente a noção de dignidade humana, estando, 

para Flademir Jerônimo Belinati Martins, esta postura justificada, por terem eles favorecido a 

“ideia de um homem com validade universal e normativa.”98. Deles, a principal colaboração, 

segundo o autor, veio da transposição do pensamento mitológico para o racional e filosófico. 

José Geraldo Brito Filomeno, a respeito da mencionada sociedade, principalmente quanto aos 

direitos naturais, ensina que “[...] os gregos desde logo se posicionaram com relação a normas 

                                            
95 É como escreve Margareth Anne Leister se referindo a pólis e o seu significado para os gregos. “Não é possível 

compreender a política sem a compreensão da história, do pensamento e das realizações dos helenos.”. LEISTER, 

Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro Universitário Fieo. 

[UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 16. 
96 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga: Estudos Sobre o culto, o direito as instituições da Grécia e de 

Roma. Trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus Editora Limitada, 1975, p. 9. 
97 Construído com base no livro de: COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 64-81. 
98 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana. Princípio Constitucional 

Fundamental. 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2009, p. 20. 
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de conduta e normas que regem a natureza, dividindo-se, desde logo, todavia, em duas correntes 

com postulados semelhantes, mas com distintas conclusões.” 99.  

A primeira corrente era a dos sofistas, que não acreditavam nos dogmas da justiça 

humana, uma vez que entendiam que as normas jurídicas nascem “[...] da oportunidade e 

convivência ditadas pela vontade política.”100. Mesmo que existissem leis, não acreditavam no 

direito e nos julgamentos realizados, por estarem estes fundados naquela. Assim, pactuavam da 

ideia de um Direito Natural, que se refere a normas imutáveis e eternas, principalmente com 

relação aos valores. O Direito concebido pelos homens era instável e mutável e atuava nos 

moldes do lugar e pelo tempo de sua criação. A segunda corrente, que era a estoica, segundo 

José Geraldo Brito Filomeno, partiu do pressuposto de que há duas ordens de leis, ou seja, as 

naturais (physis) e as comuns de comportamento (nomos). Portanto, “ao homem seria dado o 

conhecimento das primeiras, e adaptação a elas, principalmente ao descobrir seus mecanismos, 

além de beneficiar-se desse resultado.”101. Defendia-se que o homem não poderia mudar a lei 

física, mas adaptar-se a ela. 

Vejamos que estamos falando de uma sociedade que foi constituída há dois mil anos 

antes da Era Comum (a.E.C.), por aqueus, jônios, eólios e dórios. Sua história pode ser dividida 

em períodos102: o Homérico (séculos XV a VIII a.E.C.); o Arcaico (século VIII a VI a.E.C.); o 

Clássico (séculos VI a IV a.E.C) e o Helenístico (séculos IV a I a.E.C). Desde a sua fundação, 

é apenas no século VIII a.E.C., que são formatadas as primeiras pólis103, cidades-Estado que 

atuavam dentro dos perímetros urbanos e rurais e contavam com indivíduos que desenvolviam 

todo tipo de atividades (comerciais, agropastoris e artesãs). Do nascimento das pólis, opera-se 

                                            
99 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual da Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000, p. 204-217. 
100 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual da Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000, p. 204. 
101 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual da Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000, p. 206. 
102 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 66. 
103 A razão vem do fato de que existia o ideal heroico, o conhecimento grego e a monarquia patriarcal e em cada 

cidade, estava estabelecido, seu sistema de governo. 
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também outro grande evento. O mito e os deuses vão sendo substituídos pelas ações humanas 

e, portanto, não é mais a religião e os deuses que direcionam a vida dos homens, mas a lei104.  

Em relação à cidade de Atenas, tem-se a ciência de que sua governança/regência, ficava 

a cargo da aristocracia, atribuição que, até meados do século VII a.E.C., era despendida pelo 

rei e este acumulava as funções de juiz, de sacerdote e de chefe militar105. Posto isto, no domínio 

das melhores propriedades, os aristocratas enriqueceram e, em razão disto, passaram a 

emprestar dinheiro a altos juros aos pequenos latifundiários. Da impossibilidade de poderem 

pagar, além de se apropriarem dos bens, apoderavam-se também dos credores, ou seja, dos 

proprietários daqueles, fazendo deles seus escravos. Dado os abusos, instabilidades e a 

concentração de poderes nas mãos aristocratas, começam os artesãos, comerciantes e 

camponeses a reclamar por melhorias, o que leva Drácon, em 621 a.E.C., a instaurar as 

primeiras leis escritas106. 

Leis que proibiam, por exemplo, lutas/vinganças entre as famílias (vendeta). As 

contribuições de Sólon, em 594 a.E.C., também devem ser lembradas, pois delas consignaram 

restrições quanto ao direito dos primogênitos, à abolição e à libertação dos cidadãos que haviam 

sido feitos escravos por dívidas além da outorga da cidadania a todas as famílias que já viviam 

há tempos no território. De igual modo, sejam citadas as colaborações de Clístenes (510 a 507 

a.E.C.) que, além de edificar um modelo de Constituição democrática, estabeleceu que todos 

os cidadãos, perante a lei,107 têm os mesmos direitos (isonomia). Tal condição é tão importante 

que até hoje é encontrada nas Constituições dos Estados, inclusive no brasileiro, na forma de 

um princípio que, indiferentemente da modalidade que assume, ou seja, a substancial ou formal, 

                                            
104 Atenas é o exemplo. Nela há a troca dos deuses, pelo nascimento de uma sociedade política. LEISTER, 

Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro Universitário Fieo. 

[UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 16. 
105 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 70.  
106 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 70  
107 Pôs fim ao mando das antigas tribos e concebeu poderes políticos a todos os cidadãos. Deste modo, o indivíduo 

deixou de ser indicado pela renda que possuía e passou a representar a região, onde se encontrava. COTRIM, 

Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 70. 
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mantém sua extrema relevância. No caso da primeira108, as desigualdades são reconhecidas 

entre os seres humanos e na estrutura social de que eles fazem parte, todavia há a menção e a 

equiparação de todos no tocante ao gozo e a fruição de direitos considerando-os no mesmo 

sentido, em relação aos deveres. Portanto, os homens são iguais perante os bens da vida, mas 

há a diferenciação no que se refere ao direito. No caso da igualdade formal, José Carlos Tosetti 

Barruffini esclarece que “ela tem como conteúdo o direito de todo cidadão de não ser 

desigualado pela lei senão em consonância com os critérios albergados ou pelo menos não 

vedados pelo ordenamento constitucional.” 109.  

Logo, quando se adota essa modalidade, age-se no sentido de impedir que o legislador 

promova tratamentos diferenciados em relação às pessoas que aparecem em situações iguais. 

Condiciona-se também, a autoridade pública a aplicar as leis ou atos normativos, sem se 

apegarem a diferenciações (sexo, idade, religiões, concepções filosóficas ou políticas). É claro 

que devem ser respeitadas as ocasiões em que há um objetivo lícito, para que haja uma 

finalidade proporcional e a preservação de direitos e garantias constitucionais, sob a 

possibilidade de se incorrer em uma penalização, tendo-se o cuidado de serem evitados os 

múltiplos desrespeitos; nesta modalidade então, encontra-se o legislador autorizado, em 

situações de desigualdades, a agir com o intento de equilibrá-las. 

José Afonso da Silva110 interage com o declarado, afirmando que as Constituições atuais 

reconhecem a igualdade no seu sentido jurídico formal. No caso da igualdade perante a lei, se 

preocupa o legislador em complementar o mencionado princípio com outras normas, na 

                                            
108 BARRUFFINI, José Carlos Tosetti. Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 102-104 
109 BARRUFFINI, José Carlos Tosetti. Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 102-103.  
110 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª. ed., rev. e atul. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda, 2011, p. 214. Tamanha é a sua preocupação que faz um histórico a respeito das posições existentes 

de igualdade. São elas: Nominalista, a que defende que os homens, nascem e permanecem desiguais. Tal 

designação de igualdade, não passaria de um termo. Em via diversa, estariam os, Idealistas, que pregam um 

igualitarismo absoluto entre os indivíduos, ligada ao estado da natureza; sobressaindo-se também, a Realista, por 

reconhecer que os homens, são desiguais em muitos aspectos, mas iguais no principal e mais relevante, no da 

humanidade; na espécie; como diz o autor, a igualdade aqui, se revela na própria identidade de essência dos 

membros da espécie. Diante disto, o que se quer é a igualdade jurídica, fundamentada nas demais desigualdades.  
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intenção de se buscar, a igualização dos desiguais, mediante o favorecimento de outros direitos 

substanciais e isto, na ideia de se alcançar a igualdade material. Lembra esse autor que o artigo 

1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão cunhou que todos nascem e permanecem 

iguais em direito, mas isso não foi suficiente para que se evitassem as desigualdades 

econômicas. Desse jeito, embora exista há muito tempo nas Constituições brasileiras a 

referência ao princípio da igualdade, a atual preocupa-se, através deste, em se aproximar a 

isonomia formal da material, sendo vedado qualquer tipo de discriminação. 

Em Atenas, havia ainda três grupos de ‘pessoas’111: o dos cidadãos (21.000 indivíduos), 

metecos (10.000 indivíduos) e escravos (470.000 indivíduos). Os cidadãos112, eram homens 

nascidos na própria cidade-Estado, filhos de atenienses, maiores de 21 anos e que tinham por 

isenta a sua condição econômica. De todas as classes, a dos cidadãos era a que detinha o direito 

de participar da vida política e dos assuntos públicos. Detalhe: o privilégio da cidadania era 

auferido com o nascimento. Já os metecos113 eram os nascidos fora da cidade e que por não 

deterem os direitos políticos necessários, não podiam comprar suas terras (comerciantes e 

artesãos). Na última posição, encontravam-se os escravos114, ou seja, os estrangeiros, os 

prisioneiros de guerras ou piratas, os filhos de escravos estabelecidos na cidade e os devedores 

insolventes. 

Margareth Anne Leister apregoa que: 

 

a instituição da escravatura era tão característica da economia na cidade-

Estado, quanto a classe operária no mundo ou os servos no mundo feudal. O 

pensamento político grego por vezes lamentava sua existência, por vezes a 

defendia.115 

                                            
111 LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro 

Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 17. 
112 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 71. 
113 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 71. 
114 A família que não detivesse mais de 20 (vinte) escravos para o serviço doméstico, não era considerada rica. 

COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 71. 
115 LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro 

Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 17. 
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Seja como for, é desta cidade-Estado que vem uma das espécies mais curiosa de 

democracia (demos). Diferente da representativa, o modelo estabelecido é o de uma pequena 

porção de cidadãos que, de forma direta, apareciam pessoalmente na Eclésia116 para votarem os 

diferentes assuntos da vida pública117. Os considerados cidadãos desfrutavam ainda da 

permissão de fazerem parte do Conselho dos Quinhentos, cuja formação ocorreria através de 

sorteio118. Uma vez aprovados os projetos na Eclésia, os estrategos (líderes e/ou agentes do 

governo, em tempo de paz), executam-nos. Estrangeiros, mulheres e menores de 21 anos não 

detinham os mesmos direitos políticos.  

Completados 18 anos119, os jovens podiam se inscrever na lista das demos; distritos 

eleitorais autônomos, onde os trabalhos se encontravam na supervisão do demarca (pessoa, que 

havia sido eleita para gerir os assuntos locais). A participação nas demos acontecia por sucessão 

hereditária, mas vinha desta a escolha dos candidatos para participarem do governo central. Era 

dividida em dez files120 e com dez demos cada, cada file elegia 50 cidadãos para o Conselho 

dos Quinhentos, que era o órgão cuja atribuição era a da administrar e representar o Estado e o 

comando estava nas mãos do governador. Por meio da Assembleia do Povo, os trabalhos do 

Conselho eram fiscalizados e vinham dele as sugestões de leis, cabendo a ela, modificá-las ou 

não as recepcionar. Ao lado destes, existia ainda o Tribunal Popular121 (heleia) que julgava e 

executava os casos públicos e privados, com o auxílio dos juízes (heliastas) em uma única 

                                            
116 Local onde aconteciam os debates acalorados. 
117 Como o trabalho braçal, para a elite, era considerado um desprestígio social e a atividade política, o estudo e a 

reflexão, algo digno, havia a defesa de que para que a democracia ateniense continuasse, se fazia necessária a 

escravidão, visto que, na sua maioria, eram os escravos, prisioneiros de guerra e esses, trabalhavam na agricultura, 

minas de prata e outros serviços, 
118 LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro 

Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 18. 
119 LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro 

Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 19.  
120 LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em Direito da UNIFIEO – Centro 

Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 19. 
121 “Da composição deste, havia uma lista anual de 6.000 cidadãos, nomeados paritariamente a demos, e designados 

por sorteio para casos e tribunais distintos.”. LEISTER, Margareth. A Polis Ateniense. Revista de Mestrado em 

Direito da UNIFIEO – Centro Universitário Fieo. [UNIFIEO/SP]. Osasco: EDIFIEO, nº1: 15-27, 2006, p. 20. 
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instância. Como o Conselho e a Assembleia, o Tribunal podia sugerir medidas legislativas que, 

se aprovadas, retornavam a ele para que um grupo especial as ratificasse. Desse momento em 

diante, havia então, novas leis. 

Quanto a Esparta122, localizada na península de Peloponeso, foi fundada pelos dórios. 

Sabe-se que era uma cidade baseada na disciplina, de governo oligárquico e de características 

militares. Eles acreditavam que, com a formação marcial bem forjada nos indivíduos, além de 

obter indivíduos bem treinados, tal formação favoreceria na obediência das leis e autoridades 

do Estado. Em razão disto, as crianças tinham, desde cedo, uma educação diferenciada. As 

consideradas fracas ou deficientes eram de pronto sacrificadas. Até os sete anos de idade, 

podiam ficar com as mães, mas aos oito, iniciavam os treinamentos militares; dos doze aos 

quinze, os adolescentes eram educados e alfabetizados nas letras e nos cálculos; dos dezesseis 

aos vinte anos, nas armas. Nesta cidade-Estado, era reconhecido o direito do mais forte.  

Havia também a presença de três órgãos políticos123: o da Gerúsia (Conselho Vitalício 

de Anciões – composto por dois reis e 28 esparciatas com idade superior a 60  anos, cujas 

funções se materializavam nas atividades administrativas, legislativas e judiciárias); Ápela 

(reunião de cidadãos com idade maior de 30 anos, que se preocupavam em eleger, os membros 

da Gerúsia e em aprovar e/ou rejeitarem, as leis que por aqueles eram produzidas); e o do 

Conselho dos Éforos (congregado por cinco membros eleitos pela Ápela; diga-se, magistrados 

com o mandado de um ano e que governavam o Estado nas questões sociais e econômicas e 

cuidavam das reuniões da Gerúsia e da Ápela, fiscalizando as atuações dos reis). 

Esparta era ainda dividida em agrupamentos sociais: os esparciatas, periecos e hilotas124. 

Os esparciatas se autodeterminavam cidadãos, aqueles que ficavam à disposição do exército 

e/ou dos negócios públicos. Caso houvesse interesse, poderiam participar do governo. Estavam 

                                            
122 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 69. 
123 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 70. 
124 COTRIM, Gilberto, 1955. História Global – Brasil e Geral.  8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 69. 
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autorizados a serem proprietários de terras, mas proibidos de exercerem qualquer tipo de 

comércio. Suas vidas deveriam ser dedicadas à cidade-Estado. Os periecos, de igual modo, eram 

homens livres, todavia só podiam aplicar-se ao comércio e artesanato. Suas origens estavam 

ligadas a dos povos conquistados e, em razão disto, não possuíam direitos políticos e nem 

podiam participar do Estado. Somente lhes cabia o pagamento de imposto e nada mais. Por 

último, os hilotas, que eram os servos que se achavam presos às terras dos esparciatas, as quais 

tinham o dever de cultivar. Socialmente, não tinham nenhum valor, o que gerava constantes 

revoltas. Em relação a tais revoltas, se tem a informação de que para abafá-las, permitia-se a 

matança dos servos/escravos, como um meio de controle social, alegando-se que os espartanos, 

diante do tal exercício, estariam preparados para a guerra.  

Para que se compreenda com mais clareza como eram os dias na Grécia, se faz um 

complemento com os comentários de Aristóteles, quanto à pessoa humana escrava. Originário 

da Macedônia, por volta do ano de 367 antes da Era Comum, chega a Atenas. Ao ingressar na 

Academia, nela permanece por cerca de vinte anos. Curiosamente, embora tivesse apreço a 

cultura e a política grega, Aristóteles não era considerado cidadão ateniense, haja vista que a 

sua família se encontrava na casta dos metecos. Indescritivelmente, apesar de dispor de tal 

característica, defendia que os gregos ocidentais não deveriam se misturar com os orientais. O 

regime político helênico era característico e inseparável daqueles, sendo, desta forma, 

impossível a sua transferência a outros povos, chamados pelo filosofo de ‘bárbaros’. Com a 

morte de Alexandre, seu discípulo (323 antes da Era Comum), por causa das posturas 

extremistas que detinha por costume, acabou sendo acusado de impiedade, tendo de deixar a 

cidade e se refugiar em Eubeia de Cálcis e lá terminar seus dias. 

Na obra Política,125 é possível entender parte de sua visão e de quem era, para ele, a 

pessoa escrava e qual era o valor desta. Ao se referir ao Estado, Aristóteles o coloca como 

                                            
125 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 141-251. 



59 
 

possuidor de várias diferenças, mas que é estabelecido para um fim comum. Entre as muitas 

características existentes, expõe que o homem e a mulher ateniense deveriam ser preservados, 

pois dariam continuidade ao Estado126. Por esta situação, faz distinção entre duas categorias de 

pessoas: as com inteligência, que conseguem antever os acontecidos (senhores e mestres por 

natureza) e os que, com a força do corpo, são capazes de executar àqueles (os escravos por 

natureza. De antemão, salienta que não devem ser encaixadas nesta categoria as mulheres 

gregas, por serem elas distintas das mulheres dos ‘bárbaros’127. Para o filósofo, não existia 

qualquer diferença entre ‘bárbaros’ e escravos.). 

Ao exaltar a família128, comenta que é ela quem contribui para pôr fim às necessidades 

diárias dos homens e ainda a equipara às sociedades primitivas, que se materializam através de 

aldeias com governos próprios, manifestados no membro familiar mais antigo e que depois 

evolui para a cidade ou Estado, cujo objetivo é o de viver bem. Nestas configurações, apresenta 

Aristóteles que o Ente Público Maior não passa de uma criação em desenvolvimento, ou seja, 

de um produto da natureza em processo de evolução, em cuja marcha o homem é o elemento 

importante, para não dizer, o seu maior convidado, pois carrega em seu ser, a capacidade de ter 

a noção do bem e do mal, da justiça e seu oposto129.  

Pelo que exibe na mencionada obra, questiona Aristóteles quem é mais importante: o 

Estado, a família ou o indivíduo? A isso responde ser o primeiro130, pois é este quem agrega a 

todos e da reunião faz nascer a autossuficiência. A limitação do ser faz dele parte integrante do 

Ente. O que se nega a associar-se àquele deve receber o nome de besta ou de deus, sendo que a 

                                            
126 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 144.  
127 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 144.  
128 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 145.  
129 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 146. 
130 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 147. 
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justiça é o vínculo maior entre os indivíduos que estão tendo uma convivência comum no 

Estado. Quanto à família131, diz o filósofo haverem mais atributos, além dos que já foram 

apresentados. Em virtude disso, defende que a congregação completa daquela se dá por homens 

livres (senhores) e escravos; marido e mulher; pai e filhos, não havendo, porém, denominação 

específica para as duas últimas categorias.  

Em relação ao senhor e o escravo132, partindo do pressuposto de que o homem carece 

de ter as suas próprias necessidades preenchidas e que, para isto, precisa de instrumentos 

específicos, rebate as argumentações de que a materialização dessas figuras é contrária à 

natureza e que a relação de ambos existe por convenção. Portanto, conclui133 que, como os 

instrumentos podem assumir várias formas, a razão dos escravos é a de tornar mais fácil e 

completa a vida dos homens livres, os quais, além de serem donos dos demais bens, também os 

dos escravos que são meras criaturas, para não dizer ferramentas, que se utilizam de outras, 

agentes de ação. Os escravos são indivíduos subjugados, cuja existência está condicionada ao 

fato de tornarem reais os propósitos dos senhores, neste caso, os dos homens livres. Assim, do 

instante em que uns nascem para mandar, há os que são vocacionados a obedecerem e a resposta 

acerca de quem pode ser escravo vem da natureza do próprio indivíduo.  

Ao abordar a alma e o corpo ressalta que os que dispõem dessas duas marcas brotam 

como senhores/governantes134; e os que nascem apenas com a segunda, serão 

servos/governados. No caso do primeiro, a alma rege o corpo, o intelecto e os apetites e isto é 

natural. No caso dos servos, além de serem equiparados a animais domésticos, pessoas de 

                                            
131 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 147.  
132 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 148. 
133 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 149. 
134 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 150.  
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capacidades reduzidas, por disporem tão somente do corpo135, como seres inferiores, constarão 

na condição de escravos e esta, por natureza, será a melhor opção, pois ficaram sob os cuidados 

de seus senhores. 

Há mais um detalhe: haverá situações em que os servos possuirão almas e os senhores, 

corpos prontos para o trabalho. Quanto a esta última condição, entende Aristóteles que, apesar 

deste fato ser possível, a beleza do corpo pode ser vista, enquanto que a da alma não, o que 

resulta na liberdade de alguns por natureza e a escravidão de outros, sendo que esta última 

condição é própria e justa aos que nela se encontram. Ao fazer um exame minucioso das duas 

compreensões, afirma que há situações em que existe o escravo e outras, em que a escravidão 

provém da natureza. No caso da primeira, estão os homens que foram capturados nas guerras e 

feitos propriedades de seus senhores. A respeito da relação entre o dominador e o dominado e 

as virtudes que cada um possui, escreve: 

 

[...] sobre os servos, a primeira pergunta a ser feita é se, além de seu valor 

como instrumento e como criado, têm alguma outra qualidade ou virtude 

superior àquelas e que lhes pertença. Podem eles possuir respeito próprio, 

coragem, justiça e virtudes assim, ou na verdade nada têm senão a utilidade. 

53. Essa indagação pode ser respondida de duas maneiras, mas ambas 

apresentam uma dificuldade. Se aceitarmos que os escravos possuem essas 

qualidades, então eles difeririam dos homens livres? Se não dissermos que não 

as têm, teremos uma situação anômala, pois os servos são seres humanos e 

capazes de razão.136 

 

Do contrário, se positivas as tais respostas, diz Aristóteles que as virtudes serão as 

mesmas e ambos serão cobrados. Deste modo, que diferenças há entre eles? A diferença entre 

a dominação e a obediência se firma na espécie e isto é indiferente quanto à quantidade desta. 

Por outro lado, se um é o contemplado, caso seja ele um déspota e injusto, poderia governar 

                                            
135 Aristóteles é tão enfático que, chega a fazer a distinção entre os corpos dos que servem e os senhores. Segundo 

suas análises, por sua composição óssea, a força dos servos é própria para o trabalho, mas pelas características dos 

senhores, estes não o são, encaixando-se em outras atividades (a exemplo: a arte e a vida política). 
136 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p.165.  
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bem? Em síntese, responde que precisaria ter este, as suas ‘cotas’ de virtudes137. Entrando 

novamente no mérito da alma, defende que a diferença maior, no caso do senhor e do servo, 

viria das distinções naturais que devem ser acrescidas a cada posição. Em relação às virtudes 

éticas, no caso dos escravos por natureza, não seriam requeridas, visto que são executores de 

tarefas. A eles, bastariam as condições mínimas e essas seriam suficientes para que realizassem 

os seus serviços, devendo haver a lembrança de que participarão da vida de seus senhores. 

Diferentemente dos escravos, é feita ainda a menção a outro tipo de trabalhador, ou seja, o que 

é livre. Esse é considerado hábil, a partir das qualidades que possui para desenvolver o seu 

ofício. Assim, tais palavras nos permitem a compreensão parcial de como era a sociedade grega. 

No estudo da segunda sociedade, neste caso a romana, José Geraldo Brito Filomeno 

destaca a influência do estoicismo no chamado jus gentium138. Os estrangeiros, embora não 

fossem cidadãos de Roma, deveriam ter respeitados seus direitos, pelo fato de serem humanos. 

Sendo assim, desde a sua instituição e superadas suas lendas, no século VIII antes da Era 

Comum139, por meio da união das várias tribos de agricultores (latinos, sabinos e etruscos) nas 

planícies de Lácio, às margens do Rio Tibre, foi fundada e passou por vários períodos políticos. 

Inicialmente no Monárquico, (753-509 a.E.C.)140, encontrou-se sob o domínio e o 

comando dos etruscos e era governada por um rei, que acumulava as funções de líder militar e 

de religioso supremo, sendo suas atividades fiscalizadas pelo Senado e a Assembleia Curial. 

Quanto ao primeiro poder, era composto por um Conselho de Anciãos (chefes de famílias) que 

tinha por responsabilidade a produção de leis. Já a Assembleia Curial, além de ser convocada 

pelo rei e de estar assistida por soldados, que representavam seus clãs, desempenhava como 

mister a eleição dos altos funcionários do Estado e a aprovação ou não, das leis constituídas. 

                                            
137 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão.  Coleção “os Pensadores”. São 

Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 2004, p. 166. 
138 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual da Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000, p. 206 
139 MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. Memórias das origens. Curitiba: Positivo, 2010, p. 156. 
140 MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. Memórias das origens. Curitiba: Positivo, 2010, p. 157. 
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De acordo José Carlos Moreira Alves,141 o povo romano, nesta fase, encontrava-se dividido em 

tribos e cúrias e a população nos seguintes elementos: gens (agrupamentos de várias famílias 

patriarcais); a clientela (famílias que se sujeitavam a gens e em troca, recebiam proteção – 

estrangeiros e escravos libertos) e a plebe (que habitava em solo romano, mas sem 

necessariamente fazerem parte da cidade). Como fontes de direito contabilizam-se os costumes. 

Há a menção também das leis régias e jurisprudências. As antecedentes eram propostas pelos 

reis e votadas nos comícios das cúrias142 e as jurisprudências ficavam para uso exclusivo dos 

pontífices. 

Na fase da República (509-27 a.E.C),143 a cidade-Estado encontra-se em plena 

expansão, chegando a ser a nação mais poderosa do mundo. Porém, antes disto acontecer, há 

uma grande concentração de poderes nas mãos do soberano, o que acaba irritando os patrícios 

e em virtude disto ocorre o início da destituição daquele (séculos VI - V antes da Era Comum), 

brotando daí a “República”. José Carlos Moreira Alves144 escreve que acontece a substituição 

do rei por dois magistrados que são eleitos anualmente. Ao tempo em que são juízes (iudices) 

nos dias de paz, são também praetores em dias de guerra e, no comando do exército, trabalham 

pela segurança pública. Conste neste trecho que do modelo criado em 501 antes da Era 

Comum145 chega-se à ditadura.  

Nessa época, a plebe não tinha acesso a magistratura146 e, em função disto, abandona a 

cidade. Dado o estado deplorável a que Roma chegou, ou seja, de perfeita desordem, sua 

liderança resolve ceder e são estabelecidas as magistraturas plebeias: os tribunatos (com dois 

indivíduos, cuja função é a de vetar qualquer tipo lei que venha dos patrícios com a intenção de 

prejudicar os plebeus) e a edilidade da plebe (que executava as ordens dos tribunos). Dos 

                                            
141 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 11 
142 Ibid., mesma página. 
143 MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. Memórias das origens. Curitiba: Positivo, 2010, p. 158. 
144 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 16. 
145  ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 16. 
146 Ibid., mesma página. 
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movimentos por mais estabilidade e mais segurança quanto aos direitos dos plebeus, é 

estabelecida a Lei das XII Tábuas (450 e 449 antes da Era Comum). Da insistência para terem 

acesso aos magistrados, há a criação do tribunato consular (444 a 367 antes da Era Comum) e 

começa-se a admitir que os plebeus elegessem os tribunos consulares147. Surgem assim, no ano 

de 444 antes da Era comum, os censores, que recenseiam a população. Em 367, antes da Era 

Comum, há a positivação da Lei Licinia de magistratibus148, que permite ao plebeu ser cônsul.  

Mediante os conflitos que se seguem e a não aceitação do fato de a plebe estar assumindo 

determinados poderes, explica José Carlos Moreira Alves149 que há a instituição de mais duas 

magistraturas que são reservadas aos patrício: a pretura e a edilidade curul. Em momento 

posterior a 241 antes da Era Comum, de igual modo, é atribuída a fixação do pretor urbano que 

tem a missão de atuar resolvendo as questões entre os romanos e estrangeiros. Na leitura dos 

acontecimentos deste período se constata que a plebe sempre agiu para equiparar-se com os 

patrícios e a maior prova disto é a obtenção da permissão dada pela Lei Ogulnia (300 antes da 

Era Comum) para frequentar os colégios dos Pontífices e dos Áugures150. Observemos assim 

que a forma de governo anunciada, ou seja, de comunidade organizada para o bem coletivo, 

não correspondia com a realidade. Tratava-se de um governo de ricos, no qual os menos 

favorecidos ficavam sempre de fora, até que se iniciam os processos de reações. Para os plebeus 

terem direitos, aconteceram milhares de conflitos151/152. 

                                            
147 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 16. 
148 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 17. 
149 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 17. 
150 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 17. 
151 Revolta do Monte Aventino (494 a.E.C. = Antes da Era Comum), que é quando a plebe ameaça sair da cidade 

e fundar uma outra; nesse ato conseguem criar a figura do Tribuno da Plebe, um magistrado exclusivo, inclusive 

com poder para vetar leis aprovadas pelo Senado. Uma grande vitória e que foi anexada a Lei das Doze Tábuas é 

a da Lei de Canulei. Através dessa, plebeus ganharam o direito de se casarem com patrícios. MORENO, Jean 

Carlos; GOMES, Sandro Vieira. Memórias das origens. Curitiba: Positivo, 2010, p. 159. 
152 Ao tomarem conhecimento de sua importância no exército, os plebeus se colocaram a recusar-se a prestarem 

determinadas atividades, dentre elas, a de fazerem parte do próprio exército. Deste modo, de aliados, punham-se, 

na figura de inimigos, levando os patrícios a reconsiderarem algumas posturas. Consequentemente e das vitórias, 

é criado o Comício da Plebe e a figura do Tribuno da plebe – pessoa protegida contra a violência e a ação da justiça 

-, com poderes para questionar ou cancelar, as decisões do governo que tivesse como fim, prejudicar àqueles. Entre 

os êxitos estão: a Lei das Doze Tábuas (450 a.E.C) – instrumento onde as leis são agregadas, servindo aos patrícios 

e plebeus. Mesmo que se favorecesse mais os primeiros, evitou muitos abusos a partir desta, em relação aos 
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Disponibilizemos a mais que, na república, o Senado era posto como ponto central do 

governo e os magistrados tinham por hábito consultá-lo. Aquele se manifestava sobre os pontos 

externos e internos da política romana, sem dizer que detinha o controle sobre a produção de 

leis, inclusive para declará-las nulas quando não seguiam as formalidades legais. A respeito das 

fontes do direito nesta fase, existiam três: o costume, a lei e os editos dos magistrados. O 

costume era a fonte que reinava no direito privado. Utilizava-se este para disciplinar as relações 

sociais. José Carlos Moreira Alves153 escreve que só foram formuladas doutrinas sobre o 

costume, na época do principado e, ainda, com o auxílio dos jurisconsultos. 

A lei, por sua vez, era dividida em duas: a lex rogata (sugestão ofertada pelos 

magistrados e aprovada pelo comícios) e a lex data (lei emanada dos magistrados em razão dos 

poderes recebidos). Um grande exemplo dessa última modalidade é o da Lei das XII Tábuas, 

que é o resultado da luta entre a plebe e os patrícios. A plebe almejava a produção de um código 

que dispusesse sobre o fim dos abusos. Do conteúdo desta norma, segundo José Carlos Moreira 

Alves,154 Gaio escreveu seis livros e não se trava de “[...] um código como os modernos, que se 

ocupam com determinado ramo do direito [...], mas de lei geral que continha dispositivos sobre 

direito público e direito privado.”155. 

Em relação à última fonte, destaca-se o Edito dos Magistrados (iud dicendi), que 

correspondia ao anúncio oral e que depois passou a ser escrito, acerca dos trabalhos que seriam 

desempenhados pelos magistrados. Era considerado como fonte por não limitar a classificação 

dos meios de proteção dos direitos civis. Os juízes concediam medidas judiciais sem ficarem 

restritos ao uso das ferramentas já citadas acima. Em virtude dos poderes que possuíam, tinham 

a possibilidade de corrigir, suprir e/ou de afastar o emprego do direito civil. José Carlos Moreira 

                                            
segundos; Lei Canuléia (445 a.E.C.) – que permitiu o casamento entre, patrícios e plebeus; a Eleição dos 

Magistrados Plebeus (367 – 366 a.E.C.) – tal regra, possibilitou o acesso à justiça romana; e a Lei que proibiu a 

escravização de romanos por dívida (366 a.E.C.). 
153 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 25. 
154 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 26. 
155 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 27. 
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Alves156 relata a existência de jurisprudência, dada a atividade dos jurisconsultos, ou seja, a 

formulação e elaboração dos negócios jurídicos e da atividade correspondente ao processo e, 

por fim, a formulação de pareceres sobre as controvérsias existentes. 

No período do Império (27 antes da Era Comum a 476 da Era Comum), enfrentando 

muitos problemas, Roma vive a decadência estrutural e moral. Em virtude da grande expansão 

territorial, ocorre naturalmente um acréscimo de pessoas pobres, o que a afeta economicamente, 

necessitando assim de múltiplas reformas sociais.  

É bem verdade que Tibério e Caio Graco (133 a 122 a.E.C. - tribunos na plebe) tentaram, 

mas não obtiveram sucesso no desenvolver das tais mudanças. Logo, instaurada a insegurança 

e a perfeita desordem, a começar pelo próprio Senado, os poderes vão perdendo suas 

referências. Neste ensejo, como solucionadores de conflitos, surgem então os grandes líderes 

militares, estando entre eles Júlio Cesar (100 a 44 antes da Era Comum) que assume todo o 

poder e passa a ser o cônsul, o tribuno, o sumo sacerdote, membro do Triunvirato – governo de 

três pessoas – e o comandante geral do exército. Na sequência vem Otávio Augusto, que é um 

dos líderes que mais acumula poderes, tornando-se também o chefe supremo de Roma.  Por 

meio deste, há a criação do principado, em 13 de janeiro de 27 antes da Era Comum157. Otávio 

Augusto é considerado o primeiro cidadão e nas províncias imperiais exerce os poderes 

discricionários.  

Nesse tempo, o Império vive a Pax Romana. Sem novas conquistas e em plena paz, 

eventos curiosos vão mudando as principais características da cidade. A respeito das 

instituições políticas, conta-se com a magistratura, embora nem todos os territórios dispusessem 

de poder militar. A magistratura, de pronto, se opõe à concentração de poderes na pessoa do 

príncipe. O Senado da mesma forma se opõe, porém perde seu prestigio em razão daquele. Os 
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comícios seguem o mesmo fim, perdendo suas funções gradativamente (legislativas, eleitorais 

e judiciárias).  

Das fontes de direito desta época, os costumes ainda são considerados. José Carlos 

Moreira Alves acrescenta que “[...] para a existência do costume, era necessário que a prática 

fosse observada por longo tempo (diuturna longa, inueterata consuetudo), embora não se 

estabelecesse um limite mínimo.” 158. Desta forma, tinha-se por hábito a utilização daqueles 

para preencherem a lei, no caso de lacunas. Na sequência contava-se com as leis comícias, que 

eram normas oriundas da tribunicia potestas. Acompanhavam-nas os Editos dos Magistrados. 

O pretor tinha a seu favor o poder de criar novos direitos por meio de editos159, mesmo que 

agissem sob a supervisão do príncipe. José Carlos Moreira Alves160 disponibiliza em sua obra 

os Senatusconsultos, que eram deliberações originárias do Senado. Como fonte de direito, 

cooperavam para a formação do direito, devido à extinção do poder legislativo dos comícios. 

Mesmo que o príncipe não legislasse diretamente, em virtude dos poderes que absorveu da 

magistratura ingeria também na criação de direitos, dando então forma às constituições 

imperiais (editos – normas gerais; mandatos – instruções aos funcionários; rescritos – respostas 

sobre questões jurídicas e; decretos – sentenças prolatadas pelo príncipe em litígios). Por 

último, estavam as respostas dos jurisconsultos, que tinham por objeto satisfazerem as partes 

que litigavam entre si e aos magistrados. 

José Carlos Moreira Alves informa que Otávio Augusto introduziu o ius respondendi ex 

auctoritate principis, “[...] pelo qual o príncipe concedia a alguns juristas uma espécie de 

patente [...] pela qual as suas respostas tinham maior autoridade que a dos juristas sem o ius 

respondendi.”161. Os sucessores de Otávio Augusto mantiveram o hábito. O papel dos 

jurisconsultos, portanto, é pontuado e valorizado e entre as obras mais conhecidas estão a 
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Institutas de Gaio – livro que fornece informações sobre o direito romano clássico; Regras de 

Ulpiano, que de forma fracionada traz diversas regulações e as Sentenças de Paulo – material 

de um jurisconsulto que cooperou para as soluções dos problemas da época162. 

Dentro do período imperial há um segundo momento, chamado de dominato. Com a 

proclamação de Dioclesiano em 284 da Era Comum, há uma “[...] nova organização ao 

Império.”163. Uma das atitudes adotadas é a da divisão deste em Oriente e Ocidente, com a 

implantação dois augustos e dois césares, estando organizada então a tetrarquia. O Império 

Ocidental resiste até 568 da Era Comum e a parte do Oriente resiste até o ano de 1453. Diferente 

da fase do principado, na do dominato há apenas uma fonte de direito atuante, neste caso, a da 

constituição imperial, ou seja, a lex. Os costumes são mantidos, mas limitados para 

preencherem as lacunas da fonte principal. A jurisprudência tem diminuído seu grau de 

importância. Segundo o autor, em 527 da Era Comum, Justiniano sobe ao trono e inicia-se a 

feitura de uma grande obra militar e legislativa. Assim, já em 529 estavam prontas as 

compilações de todas as constituições imperiais, recebendo o novo documento o nome de Nous 

Iustinianus Codex164. 

Segundo José Carlos Moreira Alves: 

 

a obra legislativa de Justiniano, por conseguinte, consta de quatro partes: 

Institutas (manual escolar), Digesto (compilação dos iura), Código 

(compilação das leges) e Novelas (reunião das constituições promulgadas, 

posteriormente, por Justiniano). A esse conjunto, o romancista francês 

Dionísio Godofredo, em 1538, na edição que dele fez, denominou Corpus 

Iuris Ciuilis (Corpo do Direito Civil), designação essa que é hoje 

universalmente adotada. 165 

 

 

                                            
162 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 42. 
163 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 43.  
164 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 49. 
165 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 50.  
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Em Roma166, os principais grupos sociais eram: os patrícios167 (cidadãos romanos que 

usufruíam de direitos políticos e podiam desempenhar as altas funções no Estado); os clientes 

(que mesmo sendo livres, mantinham-se ligados aos patrícios, prestando-lhes favores em troca 

de segurança social); os plebeus (grupo formado por homens e mulheres, solícitos ao comércio, 

artesanato e agricultura); e os escravos168 (devedores, filhos de escravos e prisioneiros de 

guerra). Nos dias dos ítalos, especulava-se como persona o homem, sem se preocupar com a 

sua capacidade. Destarte, deve-se reparar que a capacidade jurídica inaugurava-se com o 

nascimento e cessava com a morte, porém o mero nascer não concedia a capacidade aos 

homens, que necessitavam de ter preenchidos outros elementos: o de serem livres, cidadãos 

romanos e sui iuis169. A morte não era a única causa de extinção da capacidade do indivíduo. 

Da inobservância de elementos específicos e já citados, cessava-se ou era diminuía a aptidão 

dos indivíduos, para a respectiva capacidade. De acordo com José Carlos Moreira Alves, havia 

duas categorias de pessoas, as físicas e as jurídicas. Pelo nascimento, comprovava-se existência 

do indivíduo, mas esse item não era suficiente e em virtude disto, avaliava-se a vida 

extrauterina, nesse caso, o nascer com vida. Em havendo algum indício de vida, era admitida a 

pessoa humana como recém-nascida170. O nascituro não era considerado ser humano, embora 

fosse protegido.  

O homem, para ser titular de direito, deveria possuir personalidade jurídica. Através 

desta podia adquirir direitos e contrair obrigações. Personalidade e capacidade jurídica não se 

confundem com a capacidade de fato, que é a aptidão de praticar, por si só, atos que produzem 

efeitos. Portanto, em havendo qualquer alteração no estado da pessoa, surgiam as possibilidades 

                                            
166 Construído com influência na obra de CARLETTI, Amilcare. Curso de Direito Romano. São Paulo: Livraria 

e Editora Universitária do Direito, 1999. 
167 Famosos proprietários de bens – terras, escravos e rebanhos, dentre outros 
168 A impressão que se tem, é a de que, com do contato com a Grécia, Roma não só importou as influências 

culturais, mas o apreço pela escravidão.  
169 Que é quando o indivíduo não está submetido a nenhum poder familiar. 
170 ALVES. José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 98. 
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de diminuições de capacidade, dispostas em três níveis: o máximo, que é quando o indivíduo 

livre tinha reduzido o seu status ao de escravo; o médio, que se dava com a perda da cidadania, 

preservando-lhe a liberdade (a exemplo: da condenação penal); e o mínimo, que se manifestava 

com a alteração no estado familiar (a exemplo: quando um membro de uma família, passava 

para outra, mediante a adoção, emancipação e o casamento).  

Mesmo que nem sempre coincidisse com a jurídica, influenciava também o estado da 

pessoa a capacidade de agir, que além ser rabiscada pela lei, destacava-se como uma espécie de 

permissão para o cumprimento de determinados atos jurídicos. Nesta, havia e eram tidas como 

causas de exclusão e/ou de diminuição de capacidade de agir ou de modificação da situação 

jurídica dos homens:  

- a idade (os romanos associavam o desenvolvimento sexual ao intelectual e, com isso, 

defendiam que, uma vez adquirida a idade púbere, o mesmo acontecia para a capacidade de 

agir. No caso dos homens, isto se dava aos 14 anos e no das mulheres, aos 12. Dispunham que 

a infância se completava aos 7 anos, começando posteriormente a fase da infância maior que 

durava até que fosse atingida a idade púbere);  

- o sexo (as mulheres, na sociedade romana, sempre estiveram em condições inferiores 

em relação aos homens livres e ficavam, então, de fora de todos os assuntos públicos. Nos cultos 

domésticos, segundo o autor do livro A Cidade Antiga, dados a tradição, a instrução e o 

ritualismo, ficava a cargo dos homens a missão de ofertar e a de fazer referências aos deuses 

antigo. Esse costume era transmitido de pai para filho, por se compreender que a filha, ao se 

casar, cessava com as suas crenças nos deuses de sua antiga família e, agora, estava obrigada a 

cultuar os deuses da família de seu esposo. Quando as mulheres participavam dos cultos ou 

cerimônias, faziam-no por intermédio de seu pai ou do esposo e no falecimento de algum 

desses, não recebiam mais da parte que os homens tinham por direito. Embora amassem suas 

filhas, o legar de bens a elas não era permitido por lei. O nascer de uma menina nas famílias 



71 
 

romanas, por não satisfazer os objetivos do casamento171, neste caso, o de dar continuidade ao 

culto sagrado e a família de seu pai, era equiparado a uma desgraça). 

Como causas de exclusão e/ou de diminuição de capacidade de agir e/ou de modificação 

da situação jurídica dos homens do mesmo modo eram consideradas:  

- as enfermidades físicas (nesta categoria, ficavam os impotentes e castrados que não 

tinham a permissão de contrair o matrimônio. No caso das mulheres, quando fosse descoberta 

a sua esterilidade após o casamento, este era anulado. No caso dos homens, substituía-o por um 

ente familiar mais íntimo (permitido no caso de impotência ou de morte prematura). Assim, a 

mulher estava obrigada a se deitar com o substituto e impedida de se divorciar);  

- a mudez ou a surdez (restringia a realização de testamentos e quando aconteciam as 

enfermidades mentais, excluía-se por completo a capacidade de agir do indivíduo); a honra e a 

moral (agiam diretamente no estado do indivíduo, pois modificavam a sua condição jurídica);  

- e por fim, o estado in mancipio, condição que oscilava entre o livre e o escravo. No 

caso deste último, mesmo que fosse considerado pessoa, não possuía ele a ‘condição’ primaz 

para ser sujeito de direito (neste caso, a da liberdade).  

Inclusive, para que se tenha uma ideia do valor dos escravos na sociedade romana, 

quando uma ‘pessoa importante’ morria, aqueles eram degolados para que continuassem 

servindo na suposta ‘outra’ vida. O servo/escravo era tido como um mero objeto, 

independentemente do modo como se deu a sua escravidão. Para Amilcare Carletti, em Roma, 

nem todos os homens tinham reconhecida a posição de serem sujeitos de direitos e isto se devia 

ao fato de que a condição de homem não era por si só atributiva de capacidade. Tragamos aqui 

outro ponto: o titular desse direito era o chefe de família que deveria, conforme já dissemos, ter 

                                            
171 Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga: Estudos Sobre o culto, o direito as instituições da Grécia e de 

Roma, p.43. 
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preenchido os três requisitos básicos: o da liberdade, cidadania172 e condição sui iuris173. Assim, 

aos que tivessem atendidas essas exigências era atribuída a capacidade174 jurídica. Quanto ao 

status familiae, diz Amilcare Carletti que era a situação jurídica de uma pessoa livre e civil, 

todavia ela não influenciava na capacidade jurídica. Em razão disto, era comum a diferença 

entre os homens, liberi e servi. Na primeira categoria, havia a presença de dois tipos, os ingenui 

(livres desde o nascimento) e os liberti (os nascidos em estado de escravidão, mas que 

posteriormente passavam ao estado de libertos). Em relação às pessoas: os sui iuris eram as que 

não cumpriam ou acatavam nenhum poder familiar. Em outras palavras, os paterfamilias175; os 

alieni iuis ou alienae potestati subiectae eram os subordinados ao poder familiar (filhos 

legítimos ou adotivos e as mulheres que entravam para fazer parte da nova família através do 

matrimônio (pessoas in manu); com relação aos in mancipio, ressalta Amilcare Carletti que 

apenas os sui iuris possuíam a capacidade jurídica, embora as demais, participassem do status 

familiae. Os servos (servi) eram equiparados à condição de coisas (res)176, ao lado de outros 

animais e de objetos sem vida, à propriedade de alguém). 

 

2.1 A Sociedade Israelita. 

 

                                            
172 Cives eram os habitantes livres da urbs, que não se assemelhavam aos que viviam nas imediações de Roma. A 

capacidade cives é plena, diferente da dos peregrinos, que são os que vivem nas cidades subjugadas. A estes não 

era possível a participação no ius civile, mas suas relações patrimoniais eram regidas pelos ius gentium. 
173 A pessoa que não se submete a nenhum poder familiar. Chefe ou não de família. Quando homem chamava-se 

paterfamilias, possuindo ou não, filhos. A condição de paterfamilias não era atribuída à mulher. Não confundir 

com pessoa alieni iuris subiectae que são todos aqueles que estão submetidos a um poder familiar. 
174 Não confundamos com capacidade de pessoa, iniciada com o nascimento e terminada com a morte; o chamado 

de recém-nascido era o que nasceu com vida. 
175 A mulher não ocupava essa posição. Ela era reconhecida como a caput et finis familiae suae, chefe e fim de sua 

família. 
176 Para o Direito Romano, coisa ou res se referia a qualquer ser ou objeto que dada a relevância ao direito, podia 

ser negociado. Entre os seus fins dessas estava o da cooperação para a garantia da satisfação das necessidades 

humanas e sociais. Na época clássica, embora existissem inúmeras categorias para definir e classificar as res, duas 

nos saltam aos olhos, a da res mancipi e nec mancipi. Na primeira, eram postos os fundos colocados na Itália, os 

escravos, os animais de carga e de puxar carroça e as servidões mais antigas. Na segunda, ficam as demais 

representações. 
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Ao relatar a formação da sociedade israelita, R. de Vaux a descreve como sendo fruto 

de uma civilização constituída sobre o regime tribal que se intitulava descendente “[...] de um 

mesmo antepassado.”177. Para viverem bem entre si, adotaram normas de convivência. Dentre 

essas, a lei da hospitalidade e a do asilo. No caso da norma da hospitalidade, o visitante era 

considerado sagrado e recebê-lo era uma honra inigualável178. O forasteiro também desfrutava 

deste acolhimento, porém, pelo tempo de três dias e ao ir embora, era escoltado para que nada 

sofresse pelo caminho. Ainda da vida nômade, constava a lei do asilo, ou seja, “se um homem 

é excluído de sua tribo por causa de um homicídio ou de uma ofensa grave ou se ele mesmo 

retira-se dela por qualquer razão, ele deve buscar a proteção de alguma outra tribo.”179.  

Robert M. Seltzer acrescenta que há 32 séculos o povo judeu trouxe “[...] seu postulado 

de origem e de raiz – um Deus singular, sem imagem, invisível, poderoso – através da terra 

pastoril semideserta do Oriente Próximo para a civilização urbana, agrária de Canaã.”180. 

Destarte, das tribos existentes se tem a notícia de que eram regidas por chefes de famílias, os 

zequenîm ou “Anciões”181 e cada uma possuía um nome e as terras onde se encontravam eram 

reconhecidas como territórios182, o que gerava muitas disputas e intrigas183. Na época dos juízes, 

ganha reforço a imagem dos Anciãos e a cada instante vai se desenvolvendo uma estabilidade 

social que, pouco a pouco, torna-se uma unidade territorial184. De acordo R. de Vaux: 

 

                                            
177 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 23. 
178 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 29. 
179 Ibid., mesma página.  
180 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 1. 
181 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 26 
182 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 27.  
183 Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. HITCHCOCK, Roswell D. Bíblia de Estudos Temas em 

Concordância. Trad. Bruno Destefani. Rio de Janeiro: 2005, p. 22. 
184 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 32. 
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a própria distribuição territorial das tribos será modificada pela organização 

administrativa da monarquia. Certamente, será mantida a lembrança de 

pertencer a uma tribo, mas a unidade social que se manterá e onde os costumes 

antigos, em certa medida, se perpetuarão, será o clã. No quadro da vida 

sedentária do clã será representado pela aldeia, e em muitas genealogias, 

nomes de aldeias substituirão nos de ancestrais.185 

 

Fundada, portanto, no modelo patriarcal, a família equivalia a ideia de casa que se 

confundia com o clã ou mishpahah186. “O clã tem interesses e deveres comuns e os mesmo têm 

consciência dos laços de sangue [...]. A unidade social que constitui a família se manifesta 

também no plano religioso.”187. As famílias se valem de um ancestral comum.  

Com relação às instituições civis, primeiro abordemos a questão demográfica, para 

melhor compreendermos a questão. Sendo assim, consta que deixou o Egito um grupo de cerca 

de 600.000 homens, sem se contarem mulheres, crianças e estrangeiros, seguindo Moisés188. 

Com o tempo o tamanho dessa população variou para mais. Dos elementos da população livre, 

na civilização nômade, há a lembrança de famílias ricas e pobres, mas não existia diferenciação 

por classes sociais no interior dessas tribos189. “[...] Com a sedentarização, produziu-se uma 

profunda transformação social.”190 A unidade não é mais percebida pelas tribos, e sim pelos 

clãs. A vida gradualmente evolui para pequenas aldeias que necessariamente se tornam cidades, 

as quais, mais tarde, adotam como forma de governo a monarquia. 

R. de Vaux escreve que “na realidade, em Israel, nunca houve classes sociais em sentido 

moderno, isto é, grupos conscientes de seus interesses particulares e opostos entre si.”191. A 

nomenclatura “povo da terra”, que é utilizada em muitas literaturas, equivalia a variadas 

                                            
185 Ibid., mesma página. 
186 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 43. 
187 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 43. 
188 Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37 e 38 17. HITCHCOCK, Roswell D. Bíblia de Estudos Temas em 

Concordância. Trad. Bruno Destefani. Rio de Janeiro: 2005, p. 81. 
189 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 92. 
190 Ibid., mesma página. 
191 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 93. 
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interpretações. Podia corresponder a uma classe social inferior, como também a representantes 

da terra e, até mesmo, a homens livres que dispunham de direitos civis. É possível que indique 

os estrangeiros que acompanham os israelitas. A tradução mais comum é a de que se referia a 

um conjunto de cidadãos. Para que tenhamos noção, “na época rabínica, ‘povo da terra’ eram 

todos os que ignoram a Lei ou que não a praticavam.”192. 

Acerca das terminologias utilizadas, no Israel antigo usava-se o termo Iodaísmo para 

descrever as crenças e práticas193. É no final da Idade Média que se emprega pela primeira vez 

o termo Judaísmo, que prevaleceu entre os israelitas e o da Torá que, além de reunir os textos 

sagrados, começou ser identificado como o do instrumento que “[...] se aplica a todo o corpo 

de doutrinas e leis derivadas [...]”194 de textos sagrados. A palavra “hebreu”, da mesma forma, 

é uma das mais antigas e seu “[...] uso primitivo relaciona-se mais com um estado social geral 

do que com um povo como um todo.”195. Captemos que estamos nos referindo a um grupo 

social cuja origem é registrada na Mesopotâmia e que depois se desloca para Canaã196 e lá 

permanece. 

Os patriarcas da sociedade israelita são Abraão, Isaque e Jacó. A tradição bíblica relata 

que “[...] os patriarcas mantiveram por várias gerações seus laços com a cidade de Harã no norte 

                                            
192 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 96. 
193 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 1. 
194 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 2.   
195 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 2.  
196 “No correr do III e II milênios, Canaã dividia-se em pequenas cidades-Estados povoadas por grupos semíticos 

ocidentais e outros povos, tais como os hurrianos e hititas. Muitas dessas cidades antigas (Alepo no norte da Síria, 

Biblos no litoral, Hazor na parte norte do que se tornou a terra de Israel, Jerusalém e outras) tiveram longa história 

sob diferentes grupos dominantes. A cidade de Igarit, na costa setentrional da Síria, é importante fonte de 

informação para a sociedade e religião da Canaã pré-israelita, como resultado de uma grande coleção de 

documentos cuneiformes do século XIV, ali descobertos por arqueólogos. [...] A Canaã do século XIV, sociedade 

altamente estratificada, composta de uma nobreza guerreira e uma grande população de camponeses oprimidos, é 

conhecida por uma coleção de cartas (os documentos de Amarna) encontradas na capital egípcia da época.” 

SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 8. 
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da Mesopotâmia, aonde Isaac e Jacob retornaram em busca de esposas.”197. Registremos que se 

estabeleceram em Canaã, antes de Jacó ir para o Egito e que depois passaram quarenta anos no 

deserto ao sul e a leste de Canaã, como seminômades, antes de poderem retornar. É possível 

que, nesse tempo, tenham absorvido vários costumes de outros povos, visto que é encontrado, 

nas citações bíblicas, o uso irrestrito de fontes do Oriente Próximo198.  

Do estabelecimento em Canaã, além dos anciãos, os juízes fazem o papel de julgadores 

dos problemas sociais e é fortalecido o sistema das doze tribos israelitas, oriundas de cada um 

dos filhos de Jacó, o patriarca. Da segunda metade do século XI antes da Era Comum, é vista 

uma sistematização política entre os povos antigos, surgindo então determinados Estados 

independentes (a exemplo da Síria e Palestina)199. A respeito de Israel, o Profeta Samuel 

exercia, nessa época, a função de chefe religioso e político, porém, a pedido do povo, deixa de 

ser o líder político e unge Saul, que passa a ser o monarca. Com a morte deste, Davi assume o 

trono.  

A respeito da concepção de Estado, segundo a tradição bíblica “[...] os israelitas pediram 

um rei para serem como as outras nações.”200. Mas antes disto acontecer, ou seja, do 

estabelecimento em Canaã, Israel era uma confederação de doze tribos201 que selaram, quanto 

à questão religiosa, um estatuto comum e a unidade nacional. Dos embates com os filisteus, foi 

que a confederação israelita se tornou um Estado nacional202. A princípio não se pode falar, 

pois, “[...] de uma concepção de Estado. A confederação das tribos, a realeza de Saul, a de Davi 

e de Salomão, as dos reinos de Israel e de Judá, e a comunidade pós-exílica representam regimes 

                                            
197 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 8. 
198 Ibid., mesma página. 
199 SELTZER, Robert M. Povo Judeu, Pensamento Judaico I. Trad. Elias Davidovich. Rio de Janeiro: Koogan 

Participações e Empreendimentos Ltda., 1990, p. 14. 
200 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 118. 
201 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 118. 
202 VAUX, R. de. Instituições de Israel – No Antigo Testamento. Trad. Daniel de Oliveira. São Paulo: Editora 

Teológica Ltda., p. 120.  
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diferentes.”203. Em poucas palavras, o que uniu a Israel não foi o regime político e sim a religião 

e as normas que eram produzidas por seus representantes204.  

Portanto, entre as qualidades do rei Davi, estão a de ser guerreiro e unificador da nação. 

Em conclusões simples, nota-se a evolução de uma sociedade tribal para a monárquica (1050-

922 antes da Era Comum)205, sob a regência daquele. Com a morte de Davi, é empossado seu 

filho Salomão e o território israelita é “[...] dividido em distritos administrativos, para facilitar 

a coleta de impostos e o recrutamento de pessoal para o trabalho forçado entre israelitas e 

populações conquistadas”206. Nessa fase, novas rotas de comércios são estabelecidas e recursos 

naturais são descobertos. A partir da morte deste rei, há a divisão de Israel em dois reinos (o do 

sul e o do norte), em razão da rejeição de seu filho, Roboão.  

Os fatos que se seguem mostram um povo em pleno declínio social, ficando para os 

Profetas as manifestações de protestos quanto às formas de explorações humanas. Os reinados 

que vão se formando, em síntese, beneficiam as lideranças e submetem os aflitos. Há, em dados 

momentos, a tentativa de reunificação dos dois reinos, todavia fracassam todas, em razão dos 

interesses dos que ascenderam aos tronos. 

Com o rei Josias, no ano de 640 a 609 antes da Era Comum, é iniciado um reavivamento 

dos princípios culturais e religiosos da sociedade israelita. Com muito esforço e constantes 

combates, consegue unir os territórios e interfere na informalidade religiosa, trabalhando-a para 

a valorização do rito. Jerusalém novamente vive dias de glória e, em 622 antes da Era Comum, 

“[...] este programa alcançou seu clímax, sendo justificado pela publicação de um livro de leis, 
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‘Torah de Moisés’ [...].”. Com a morte de Josias, Nabucodonosor (rei babilônico), em 587 antes 

da Era Comum, ataca Jerusalém e a população de Judá é exilada. 

Na fase do exílio Babilônico (587-538 antes da Era Comum – a.E.C.), os judeus 

remanescentes são os que dão continuidade à tradição judaica, como comerciantes, agricultores 

e negociantes207.  Com a derrota para o rei Ciro, da Pérsia, em 539 a.E.C., o Estado babilônico 

chega ao seu fim e há a unificação de todo o Oriente. Um dos atos do novo líder é o de permitir 

que povo judeu se reúna, retorne a Jerusalém e ali reconstrua o Templo.  

Por meio dessas poucas palavras, tem-se contato com uma parte da história da sociedade 

israelita. É preciso constar que o anúncio de um único Deus é uma das principais contribuições 

daquele povo para as culturas ocidentais, pois embora vivessem entre populações que eram 

politeístas, os israelitas pregavam o monoteísmo. O anunciar daquela mensagem promove então 

a universalidade comum, refletiva e agregadora entre os seres humanos. Com isso, fala-se de 

um Deus que interage com a natureza e com o homem. O fato de haver muitas teorias vem da 

intenção de se justificar o porquê e da vontade de se mensurar o tamanho do efeito produzido 

por esta sociedade nas demais. Assim, por meio de Moisés é apregoado o monoteísmo popular, 

cuja base está no Pentateuco, que ao instante em que retrata o sistema tribal, demonstra também 

uma sociedade que está em pleno desenvolvimento e que posteriormente, pelas mãos dos 

Profetas, a partir do mencionado Livro, promove-se um paradigma, mecanismo e instrumento 

de combate contra todo tipo de afronta à essencialidade dos indivíduos e seus direitos e isto 

dentro dos governos que vão sendo estabelecidos ao longo dos dias.  

Dessa forma, comprova-se através do Pentateuco uma profunda relação entre as 

narrativas e os fatos. Ao tempo que há a descrição do homem primitivo, peregrino, libertado e 

que pactua com o Criador no Monte Sinai, existem também referências às localidades, aos 

fatores econômicos, sociais, tribais, religiosos, intelectuais, normativos, dentre outras 
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circunstâncias, que serão utilizadas como indicativos para a preservação dos seres humanos, 

sejam eles israelitas ou estrangeiros.  

A respeito da solidariedade, essa é expressa “de modo particular no dever que se 

impunha ao grupo de proteger seus membros mais fracos e oprimidos.”208 Em Israel são 

encontrados homens ricos e pobres, porém lutava-se conta o pauperismo e a igualdade entre os 

israelitas e os que estavam agregados a eles. A cada ano sabático, o produto da terra ficava para 

os pobres209 e no “[...] ano do jubileu devia proclamar-se uma anistia geral e cada um recuperava 

seu patrimônio.”210 Os estrangeiros residentes na sociedade israelita, além de usufruírem do 

costume da hospitalidade, dispunham também da proteção da lei211. Do ponto de vista social, 

eram tidos como homens livres, mas legalmente conviviam com determinadas limitações em 

relação aos israelitas. Apesar dessa situação, era dever dos hebreus assisti-los.  

Acerca dos trabalhadores assalariados, eram homens livres que exerciam um 

determinado trabalho e que, por causa disto, mereciam algum tipo de retribuição. O estrangeiro 

também podia trabalhar e recebia, em troca deste trabalho, o salário.212 Os artesãos igualmente 

participavam da vida econômica. Os ofícios e as profissões passavam de pai para filhos.   

Quanto à possibilidade de ter ou não existido escravidão em Israel e as suas principais 

causas, não há uma convergência de ideias, porém, partindo-se da hipótese de que houve, a 

primeira situação a ser considerada é a de que segundo o costume da guerra quando se atacava 

uma cidade, propunha-se uma rendição; se a cidade recusasse e perdesse, os homens que ali 

residissem eram mortos e as mulheres e crianças, poupadas, passando essas a servirem aos 
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vencedores213. Nesta situação pode-se falar da existência de escravos de guerra. Inclusive a 

própria lei hebraica permitia a compra desses214, porém fazia diferenciação entre os escravos 

que eram comprados com dinheiro e os que nasciam em casa215. Em virtude disto, entendemos 

que existia o escravo por compra, por herança e por guerra. Deve ser somado a estas 

informações que, independente da modalidade, todos deveriam ser libertos no ano do jubileu216, 

a não ser que recusassem. Neste instante e por escolha, tornavam-se escravos perpétuos de seus 

senhores. Sem exceção, não era chamados de escravos, mas sim de trabalhadores e assim 

viviam pelos restos de suas vidas, inclusive, sendo cuidados. 

A respeito das leis e fontes de direito israelitas, foram criados sistemas, códigos de leis 

e regulamentações que cuidavam, além das crenças religiosas, da conduta moral dos indivíduos 

e do mesmo modo, do regime político, civil, social, ético e econômico217. De acordo com R. de 

Vaux “a lei, Torah, é primariamente uma instrução [...]. Coletivamente, a palavra significa o 

conjunto de regras que ordenam as relações do homem para com Deus e dos homens entre 

si.”218. No Pentateuco estão contidas todas as leis do Antigo Testamento. 

A princípio no Decálogo estão dispostos os “[...] imperativos essenciais da moral e da 

religião. Para Rafael Rodrigues da Silva, constituem “[...] um conjunto de instruções e 

orientações para a vida.” 219. Com isso, ao serem inseridos em outras normas que serão 

estudadas adiante, indicam os ambientes da origem de um Israel pré-estatal, em outras palavras, 
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o ambiente moral, ético, religioso, econômico e social220. São leis que vieram de Deus e que, 

por intermédio de Moisés, foram passadas ao povo. Os Cinco Primeiros Mandamentos 

representam o comportamento que o homem deve ter com o Criador e os Cinco Finais, com os 

seus semelhantes, e a aplicação destes cabe a todos. Rafael Rodrigues da Silva proclama que: 

 

[...] se dirige a pessoas que adora a outros deuses, fabricam imagem desses 

deuses, usam a religião e os tribunais para seus interesses e ali praticam ações 

fraudulentas, não guardam o dia do descanso, tem pai e mãe cobiçam 

mulheres, cometem adultérios, tem terras, gado, escravos e escravas. Podemos 

dizer que essas leis estão direcionadas a homens adultos que conheciam muito 

bem os seus deveres na sociedade [...].221 

 

Nathan Ausubel observa que: 

 

os Dez Mandamentos, apesar de representarem, historicamente, um grande 

avanço do pensamento moral da Humanidade àquela época, era somente 

conceitos rudimentares. Haviam-se originado numa sociedade tribal primitiva, 

estruturada numa economia de grupo seminômade e pastoril. [...] O fato 

provável é que o código legal dos israelitas representado pelos Dez 

Mandamentos deve ter surgido como um clímax de séculos, talvez de 

milênios, de crescimento evolutivo, de tentativas dolorosas e irresolutas de 

uma melhor ordenação da conduta individual e das relações sociais, dentro do 

caos da destrutividade, e da imoralidade que desfiguravam a vida na sociedade 

antiga.222 

 

Mediante isto, do instante em que fazem das leis instrumentos religiosos, enfrentam-se 

problemas de todas as ordens. De igual modo, além dos Dez Mandamentos, é encontrado, na 

respectiva sociedade, o Código da Aliança223 que é o agrupamento de sentença de direito civil 

e criminal224. Este se conecta ao Decálogo, quanto aos objetivos que carrega em si. Consigne-
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se também o livro de Deuteronômio225, em sua parte legislativa. Neste há algumas menções do 

Código da Aliança, que são retomadas e outras até modificadas. Em suma, demonstra um 

desenvolvimento social e religioso. Aos Instrumentos anteriores, devem ser ajuntados outros 

dois Códigos: o da Santidade,226 cujo conteúdo atribui bênçãos e maldições e o Sacerdotal, no 

qual consta as leis dos sacrifícios227, da consagração dos sacerdotes228 e da pureza229. Embora 

haja a divisão em Códigos, dentro do Pentateuco aparecem reunidos, firmando uma só 

mensagem e finalidade, ou seja, a de que Deus, ao criar o homem, lhe deu uma missão e o seu 

desejo é o da perpetuação de uma humanidade piedosa que interpreta e cobra o cumprimento 

de condutas sociais e espirituais. Para tanto, as fontes do Direito israelita são estabelecidas sobre 

regras cuja formação se dá através de normas éticas, culturas, religiosas e outras. Essas, além 

de comunicarem uma realidade, articulam normas de Direito permissivas e proibitivas em 

relação a Deus e aos homens (israelitas e não israelitas) e entre estes.  

Rodrigo Freitas Palma230 comenta que o Direito Hebraico ou Mischpat Ivri, está 

constituído num conjunto de regras e preceitos religiosos que tem suas bases nos fundamentos 

do monoteísmo, pregado pelos antigos hebreus. Dessa maneira foi formada a Torá. Diga-se que 

a estruturação do Direito Hebraico está no Talmude (fruto de uma tradição oral judaica, é obra 

que congrega os estudos e percepções a respeito da cultura israelita. Da existência fala-se de 

dois, o da Palestina e o da Babilônia. O segundo seria o mais completo. Foi iniciada sua escrita 

por Yehuda Há Nassi, e concluída no século V da Era Comum.)231 e na Torá, que conforme 
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será demonstrado mais adiante, é dividida em três partes: a da Lei (Pentateuco), a dos Profetas 

(Nebiim) e a dos Hagiógrafos (Ketubim); e subdivide o Pentateuco em Código da Aliança, 

Código Deuteronômio, Código da Santidade e o Sacerdotal.  

Jayme de Altavila dispõe que embora tenha sido Maneton quem “[...] mandou fazer a 

tradução grega da legislação hebraica, isto é, a famosa Versão dos Setenta.” 232, é correto aceitar 

a tradição, ou seja, a de que foi Moisés o escritor do Pentateuco. Como aquele, diz Jayme de 

Altavila, não houve outro homem igual em sua época:  

 

[...] sincero, ao impulso do sangue hebreu, quando abandonou o palácio 

faraônico onde fora escolhido; profético e combativo [...]; pioneiro, quando 

comandou durante quarenta anos  os espoliados do Egito através de cenas 

dramáticas como a passagem do Mar Vermelho; compreensivo, quando 

procurou os píncaros do Sinai para a maturação do espírito e para o legado 

divino do Decálogo; [...] legislador, quando [...] redigiu uma nova lei, 

compatível com a massa humana em cuja consciência trabalhou para incutir 

os fundamentos de um direito [...] – O Pentateuco foi um dos códigos 

fundamentais da humanidade.233 

 

Preceitua Rodrigo Freitas Palma que “a essência do Direito Hebraico manifesta-se, com 

todo o seu vigor, nos enunciados contidos no Decálogo ou Dez Mandamentos. A ética hebraica 

ali se consuma na plenitude de seus propósitos teleológicos” 234. Essas análises estão corretas, 

principalmente se forem observados os seguintes elementos: dentre as muitas circunstâncias 

que intrigam os homens, está a asserção de que os seres humanos foram feitos à imagem e 

semelhança de Deus. Além de curiosa, essa certificação tende a multiplicar as respectivas 

dúvidas a respeito de todo o processo de surgimento do universo e de tudo o que nele há, sem 

dizer que contribui para o aumento dos questionamentos associados. Isso posto, o judaísmo não 

é somente uma religião, mas um modo de interpretar a vida e teve o seu começo com o despojar 

                                            
232 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2004, p. 17. 
233 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2004, p. 19. 
234 PALMA, Rodrigo Freitas. A História do Direito. 1º ed. Distrito Federal: Editora Fortium, 2008, p.56. 



84 
 

de um homem chamado Abraão,235 que optou por ouvir a voz de Deus ou Ribonô shel Olám (o 

Criador do Universo).  

O maior mandamento desta crença é “amarás o Senhor teu Deus de todo o ter coração, 

de toda a tua alma e com toda a tua força.”236. As referências a essa fé são encontradas na Torá 

(a lei mosaica) e no Talmude (uma coleção de tradições judaicas que agrega leis e histórias 

bíblicas), que também servem à estruturação do Direito Hebraico. Nesse contexto, afirma 

Benjamim Blech que “todo ser humano é um Adão em potencial”237 e, de acordo com o 

Talmude, somente uma pessoa foi criada para que não houvesse disputas e, em virtude destas, 

fossem impedidas a proclamação da grandeza do Criador e da essencialidade do indivíduo. 

Ressalta ainda Blech que: 

 

Adão, como o primeiro ser humano, não era somente um homem – ele era 

todos os homens, cristãos e judeus, negros e brancos, americanos e asiáticos – 

todos os grupos étnicos posteriores, através dos quais as pessoas se 

diferenciam umas das outras e tornam-se insignificantes à luz do 

reconhecimento de que o primeiro de quem todos nós descendemos foi criado 

por Deus ‘à Sua imagem’.238 

 

Do ponto em que passa a existir a mulher, surge ela para complementar o homem. 

Conforme a tradição judaica, ambos representariam o real motivo de toda a formação do 

universo e a condição humana daqueles encontrar-se-ia baseada “em duas fontes [...]: metade 

pó da terra e metade Divino”239, o que condicionaria todos os seres humanos a optarem por uma 

ou outra característica.  
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Com a criação do homem à Sua imagem e semelhança, não teve Deus a intenção de 

impedir as múltiplas diferenças existentes nos indivíduos, porém a de estabelecer que todos os 

seres humanos correspondessem à imagem de Um que os formou e, por isso, faz-se justificado 

que “[...] pessoas podem compartilhar características sem compartilhar fatores físicos, e é isto 

o que Deus quis dizer quando deixou-nos conhecer o segredo de que somos como Ele.”240. De 

igual modo, em razão do amor divino pelos seres humanos, estes receberam muitas capacidades. 

As principais são as de possuírem o intelecto/razão, que os tornam diferentes dos animais 

irracionais, e alma, cuja função é a de completar a primeira. Dotados, portanto, de mente e alma, 

foi atribuído a eles o dom da escolha, que é chamado habitualmente de “livre arbítrio”. Segundo 

Benjamim Blech, o respectivo atributo não predetermina o que os indivíduos irão fazer, mas os 

autoriza a agirem com liberdade241.  

Cabe então aos seres humanos compreenderem que compartilham de um ancestral 

comum (teoria criacionista), reconhecendo o valor singular da chamada dignidade que cada 

indivíduo possui, reconhecendo também que suas escolhas devem proporcionar honras e não 

diferente. Mesmo que haja diferenças em relação às naturezas acessórias (físicas, étnicas e 

outras), são dotados de uma humanidade que lhes garante o dom do livre arbítrio, o que não 

retira a responsabilidade pelas ações praticadas.  

Do momento que foram ensinadas por Moisés as leis morais aos judeus, eles 

acreditavam que era possível o aperfeiçoamento do homem e de toda a sociedade humana242. A 

fonte de todos os valores encontrava-se no amor, por isso a insistência no amor pelo próximo. 

A ajuda mútua era requisito para sobrevivência dos indivíduos243. 
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Por isso, quando dizemos que os apontamento de Rodrigo Freitas Palmas estão corretos 

principalmente em relação aos Dez Mandamentos, é porque todas as combinações mencionadas 

anteriormente levam os hebreus a olharem para o Decálogo como o “melhor resumo dos ideais 

da Bíblia.”244, pois além de serem leis divinas representam os princípios máximos do que se 

espera dos indivíduos em relação ao Criador (os Cincos Primeiros Mandamentos245) e à 

sociedade (os Cincos Mandamentos Finais246).  

Benjamim Blech afirma que essa é a razão de serem encontrados divididos em duas 

tábuas ou pedras da lei. Cada uma tem a sua própria finalidade247. Quanto a caridade ou 

charitas248, reportando-se ao Talmude, novamente declara que “é tão importante quanto todos 

os demais mandamentos cominados”249. A compreensão de justiça (Tshedacá) se manifesta no 

cumprir de uma obrigação/dever. Quem deixa de percebê-la comete uma transgressão. Assim, 

a razão de acreditarem que são diferentes “[...] não está baseada em nenhum sentimento de 

superioridade racial, como algumas pessoas dizem”250, mas na percepção de serem cumpridores 

de suas crenças.  

Nathan Ausubel, ao comentar a caridade, indica-a como uma virtude251 por corresponder 

a uma preocupação com o menos afortunado. Do crescimento e da adoção da consciência, diz 
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o mesmo autor que, de certa forma, tomava corpo a filantropia generalizada252 e a justiça. Um 

dos problemas que mais tarde é questionado pelo Apóstolo Paulo é o da caridade israelita, que 

estava sendo usada como um meio para desafogar as consciências culpadas, como meio para 

aplacar os erros e pecados. Fazer caridade deveria ser um hábito e padrão de conduta e não um 

elemento de perversão e/ou de satisfação pessoal quanto ao descarrego de culpas. Por isso,  

 

os mestre da ética judaica punham grande ênfase não só na doação como 

também na maneira de dar e de não dar. A delicadeza de sentimentos 

demonstrada para com os desafortunados e os necessitados, que era uma 

tradição poderosa entre os judeus desde a era dos macabeus, está expressa na 

preocupação que os rabinos tinham em proteger os que recebiam a caridade 

contra a possível arrogância e vulgaridade de seus “benfeitores”253. 

 

Em relação à consumação de justiça, somente Deus a representaria, mesmo que a Torá 

incentive os hebreus a agirem com justiça. Portanto praticar justiça na concepção hebraica 

significa: 

 

[...] antes de tudo atender o preito dos menos favorecidos. Um juiz deveria 

estar sempre apto a julgar a causa daqueles que, circunstancialmente, 

encontravam-se à margem da sociedade. Nesta categoria incluíam-se sempre 

as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os chamados e os chamados “pobres da 

terra”. A lei hebraica também prescreve aos juízes, manterem-se incólumes a 

eventuais pressões externas promovidas pelos poderosos do país.254 

 

Deve ser consignado que o fato de terem suas crenças no culto a Deus contribuiu para 

agirem assim. Segundo as tradições hebraicas, isso se processou de geração a geração e o pacto 

firmado pelos patriarcas com o Criador devia ser mantido sob toda e qualquer circunstância, 

por isso são culturalmente distintos, inclusive em relação à construção de seus Direitos. Prova 

desta afirmação vem mais tarde no estabelecimento do Direito Civil hebraico. Permitia-se o 
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penhor, porém o devedor não poderia sofrer qualquer tipo de constrangimento. A questão do 

respeito pela pessoa era tanta que nenhum tipo de dívida poderia ser cobrada na casa em que 

ela vivesse255 e muito menos a sua família podia ser humilhada por causa desta dívida. O lar 

equivalia a um ambiente sagrado, assim como as pessoas que dele fazem parte. 

No âmbito de Direito Penal Hebraico, ao buscarmos nos Dez Mandamentos ações e 

meios de defesa do homem, nota-se a reprovação ao homicídio (as formas dolosa e culposa256), 

o roubo257 e o falso testemunho258. Quanto ao Direito Processual, é sugerido que se promova, 

de forma acertada, a apuração dos fatos, antes de se sentenciar, o que corresponde ao 

inquérito259. Como essas, são estabelecidas outras normas. Havia as de caráter internacional, 

que lutavam pelo cuidado do estrangeiro260 e as normas de critérios ambientais, cujo ideal era 

o ecológico. São elas: a Lei sobre o Descanso Sabático da Terra261, a Proibição do 

Desmatamento Indiscriminado262 e a Preocupação com a Vida e a Perpetuação das Espécies263, 

situações que apenas reforçam suas diferenças positivas. 

Jean-Louis Ska,264 em seu texto o direito de Israel no Antigo Testamento, diz que o 

berço da democracia não foi só Atenas, mas também Jerusalém. Mas antes de fazer qualquer 

comentário, prefere ele conhecer a natureza dos Códigos ou a Coleção de Leis do Oriente 
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Próximo. Em relação a essas, segundo ele, existiam cinco teorias. A primeira era a de que os 

Códigos de leis pertencem ao “direito prescritivo” ou “direito positivo”. De acordo com esta 

teoria, cuja defesa fica a cargo de historiadores do direito romano, “[...] os código de leis são o 

reflexo do direito positivo da época. Em outras palavras, trata-se de leis que eram aplicadas ou 

que o soberano deseja ver aplicadas em todo o seu império.”265. Apenas adverte no seguinte 

sentido: se os códigos existentes estiverem completos, é possível a sua utilização, do contrário 

coloca a credibilidade do que representa em dúvida. A segunda teoria é a da propaganda real. 

Em vez de realmente ter efeitos jurídicos, buscam os tais Códigos e Leis demonstrar a força 

política do governante. A terceira é a teoria da jurisprudência ou do direito aplicado. Segundo 

Jean-Louis Ska: “[...] traz a marca evidente da tradição judaica anglo-saxã e da famosa common 

law.”266. Equivale ao reflexo da prática. A quarta teoria é a dos exercícios literários ou “direito 

descritivo”. Os códigos seriam os resultados de compilações. Quinta e última é a teoria dos 

arquivos. A posse de arquivos e Códigos demonstrava o poder do governante. Demonstrava 

também o seu desejo de que se cumprisse a lei. 

Expostas essas teorias, Jean-Louis Ska267 começa a referir-se a características próprias 

do direito veterotestamentário. Dentre elas a de que Moisés foi quem produziu o Pentateuco e 

a lei não estava ligada à monarquia. Sem dizer que foi estabelecida no deserto, antes que o povo 

entrasse na terra prometida, portanto não está ligada a um respectivo território. Portanto, o 

Pentateuco foi editado em tempos difíceis. Diz Jean-Louis Ska que são extraídos do “Pentateuco 

[...] três pontos axiomas fundamentais da construção jurídica do povo de Israel: a igualdade 

perante a lei, a evolução do direito e o consentimento como base do direito.”268. Na igualdade 
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perante a lei, como todos estão diante de Deus, o povo está em pé de igualdade. Aqui, “a 

democracia nasce portanto ao mesmo tempo em que a teocracia.”269. Como Deus é soberano, 

os demais estão em pé de igualdade. A Evolução do Direito indica que este é sagrado, ou mais 

propriamente, imutável. Na aliança e direito consensual ou contratual, Deus estabelece uma 

aliança com os homens e esses, entre si. 

Para última característica, ou seja, a da responsabilidade coletiva, a qual denomina de 

formulação de princípios, defende que todos são responsáveis por suas ações. Assim conclui 

que existe: 

 

[...] um preconceito tenaz contra certas partes do Antigo Testamento, em 

particular contra as leis. Esse preconceito é sem dúvida antigo e sem raízes 

vão até as afirmações de Paulo conta a lei. É preciso entretanto esperar que as 

mentalidade mudem pouco a pouco, e que os estudos recentes nessa esfera 

possam finalmente convencer-se da importância dessa parte da tradição 

bíblica que está na origem – direta ou indiretamente – de um certo número de 

axiomas recentes do direito ocidental.270 

 

Pierre Bigo271 também é a favor de que se repense a importância do Antigo Testamento. 

Comenta que as relações sociais ganharam notório destaque nos ensinamentos do Antigo 

Testamento. Por causa disto, defende que tinham os hebreus, quanto à noção de direito, uma 

interpretação jurídica ligada a uma estruturação social. Seria esta a razão de não ter sido dado 

tanto destaque aos direitos dos possuidores, mas sim aos dos pobres, viúvas, estrangeiros e 

trabalhadores272. Quanto ao Pentateuco, Pierre Bigo diz que a ética estava profundamente 

conectada à moral e mais, à imitação de Javé. Portanto, existem vários traços nos cinco Livros 
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que fazem parte de uma essência universal, de um propósito que não humilha; antes, que 

reconhece determinados direitos. 

  

2.2 Das Contribuições do Estoicismo, Iluminismo e de Kant. 

 

A partir das conquistas realizadas por Alexandre (322 antes da Era Comum) e do desejo 

por fazer prevalecer sua força militar, cultural e linguística, é possível afirmar que todo o 

Mediterrâneo Oriental e Oriente Próximo receberam influências dos gregos273 e mais tarde, 

através da conquista do Egito (30 antes da Era Comum), também dos romanos. Por onde 

passava Alexandre, as cidades subjugadas eram submetidas a uma agregação e unificação 

quanto aos padrões já estabelecidos pela cultura grega. Desta forma, mesmo depois de sua 

morte, os efeitos da sociedade grega permaneceram por muitos séculos no Egito, Ásia Menor, 

Síria e Palestina274. Inclusive, constam citações de que a filosofia construída por aquela, prestou 

um enorme auxílio a esses povos.  

Danilo Marcondes dispõe que das manifestações artísticas, sociais, linguísticas e 

comportamentais dos gregos com a de outras sociedades, houve um sincretismo cultural275. 

Esclarece ainda que Alexandria correspondia à capital do reino grego no Egito. Por sua vez 

“[...] era uma cidade tipicamente cosmopolita, predominantemente grega, mas ainda com forte 

presença da cultura do Antigo Egito, e contando também com uma importante e ativa 

comunidade judaica.”276. Ressalta o mesmo autor que, antes de o Egito ser conquistado por 

Júlio César, em 47 antes da Era Comum, Alexandria proporcionou muitas transformações 
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positivas, chegando a ser o principal núcleo da ciência grega, cujas produções científicas 

marcaram toda a Antiguidade e perduraram até o século XVI277. 

Entre as perdas que vieram com a conquista do nominado Imperador romano está a do 

incêndio à biblioteca da respectiva cidade, que dispunha de um vasto e rico acervo de 

documentos que traduziam o período antigo. Outros eventos, como o incêndio de 390 antes da 

Era Comum, pelas mãos de Teófilo e, depois, a destruição promovida pelos árabes, em 642, 

puseram fim ao respectivo centro de aprendizado. Porém, deve ser destacado que os conteúdos 

científicos produzidos e contido naquela se desdobraram em várias vertentes, como por 

exemplo:   

 

na matemática e na geometria, com Euclides (final séc. IV a.C.), cujos 

Elementos constituem a base da geometria clássica, Arquimedes de Siracusa 

(c.287-212 a.C.), cuja obra teve grande importância na geometria e na 

mecânica, e Apolônio de Perga (c.262-200 a.C.), autor de um celebre tratados 

sobre os cones; na medicina, com Herófilo, que descobriu as funções do 

cérebro e Erasistrato que realizou dissecações e estudou a circulação do 

sangue, ambos do séc. III a.C.; nos estudos de linguagem, com Aristófanes de 

Bizâncio (257-180 a.C.), que preparou edições comentadas dos clássicos, e 

Dionísio Trácio, autor da primeira gramática da língua grega (c. 100 a.C.); na 

astronomia, com Aristarco de Samos (320-250 a.C.), que formulou um 

modelo heliocêntrico de cosmo e uma hipótese da rotação da Terra, e Hiparco 

de Nicéia (190-120 a.C.); na geografia, com Erastótenes de Cirene (280-200 

a.C.), autor de importantes mapas e de uma tentativa de medição na Terra.278  

 

Hoje, mesmo que sejam consideradas tamanhas as contribuições realizadas às ciências, 

explica Danilo Marcondes que a filosofia helenística279 tem sido pouco estudada, em razão das 

múltiplas perdas de informações que foram acontecendo ao longo dos anos. Outro fator que 

contribuiu para isto é que o pensamento helênico se “[...] constitui basicamente em comentários 
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a textos dos clássicos e dos fundadores das escolas, ou em desenvolvimentos de teorias 

propostas por esses filósofos.”280. Mesmo que não seja hábito valorizar os comentários, diz o 

citado autor que através desses se tornaram acessíveis o pensamento clássico, os fundadores 

das respectivas escolas e as teorias propostas. Neste caso, fizeram a ponte entre o presente e o 

passado. Destarte, além de a filosofia helenística ser marcada pela ética, através de seu estudo, 

verifica-se a passagem da Antiguidade para a Idade Média cristã que é “[...] quando se dá a 

formação da tradição cultural da qual somos, em grande parte, herdeiros até hoje. É nesse 

contexto que se dá o encontro entre o mundo greco-romano e a cultura judaico-cristã.”.  

Dessa forma, embora a filosofia helênica não seja caracterizada por grandes mestres, o 

estoicismo é uma das escolas características deste período281 e que em muito auxiliou os 

Direitos Humanos e favoreceu na compreensão da Dignidade da Pessoa Humana. Portanto, 

aclaramos que em Atenas (300 antes da Era Comum (a.E.C.)), por Zenão de Cítio (332-262 

a.E.C.)282, nasceu a escola estoica que é aperfeiçoada por Cleantes (331-232 a.E.C.) e Crisipo 

(280-206 a.E.C.). O estoicismo é construído de forma sistemática, sob três fundamentos: a física 

(chamada de raiz), a lógica (nominada de tronco) e a ética (parte mais ilustre e intitulada como 

frutos)283. Segundo Danilo Marcondes, o homem é parte do universo e natureza. Diante disto, 

para que suas ações sejam lidas como éticas e lhe assegurem a felicidade, devem encontrar-se 

nos termos dos princípios naturais, em harmonia com o cosmo e o homem284.  

Por conseguinte, consideram-se boas ações as que estão em sintonia com a natureza ou 

o destino. Para os estoicos, três são as virtudes básicas: “[...] a inteligência, que consiste no 
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conhecimento do bem e do mal; a coragem, ou o conhecimento do que temer e do que não 

temer; e a justiça, o conhecimento que nos permite dar a cada um o que lhe é devido.”285. Assim 

a verdade permite a ética e o homem deve aceitar a predeterminação de seu destino. Em virtude 

disto, ele deve agir de acordo com os preceitos éticos e fazer o que entende ser necessário, 

aceitando os resultados e as consequências de seus atos. 

De acordo com o autor, a felicidade (eudaimonia), para tal doutrina: 

 

[...] consiste na tranquilidade (ataraxia), ou ausência de perturbação. 

Alcançamos esse estado através do autocontrole, da contenção e da 

austeridade, aceitando o curso dos acontecimentos. Porém, só o sábio perfeito 

é capaz disso, e tal perfeição é dificílima de se atingir, embora devamos 

almejá-la e buscá-la.286 

 

Neste perfil, é no século I que o estoicismo encaminha-se para Roma e percebe-se uma 

nova fase, chamada de “novo estoicismo”, cujos principais fomentadores são Sêneca (4 a.E.C 

a 65 da Era Comum), Epiteto (60 a 138 da Era Comum) e Marco Aurélio (121 a 180 da Era 

Comum), que agora destaca uma filosofia prática, humanista, na qual a indiferença é valorizada 

(apatheia) e o autocontrole também. 

Deste modo, da doutrina iniciada por Zenão (Zênon), por meio de Epicteto, Sêneca e 

Marco Aurélio vem uma das contribuições mais importantes para a formação do conceito de 

dignidade humana. Pregando a unidade moral dos indivíduos e a dignidade destes287, o 

estoicismo anuncia a ética e a busca pela felicidade, atribuindo-as à dignidade humana; o 

critério de valor de uma qualidade intrínseca presente em todos os homens e que se encontrava 

alicerçada na liberdade e na igualdade. 
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Gabriel Chalita288 escreve que a felicidade, que aqui é comentada, correspondia a um 

estado de tranquilidade plena, atingido por meio de práticas virtuosas. Por virtudes, 

subentendia-se a negação constante, que se apoiava nas indiferenças dirigidas a todas as 

experiências da vida. Ao estado alcançado, dava-se o nome de apatheia. Entre tudo e para o 

autor, tinham excelso valor a sabedoria e o conhecimento; este último, alcançado por meio dos 

cincos sentidos. Além de importantes, a sapiência e o estudo eram obtidos por meio de situações 

por que realmente valia a pena se empenhar. Conta Gabriel Chalita que, nas sensações 

conhecidas, eram encontradas as virtudes. Diante disto, era intensa a preocupação com a moral. 

Destarte, é da política que vem um dos pensamentos mais revolucionários desta doutrina, ou 

seja, o de que o homem não pertence a um país ou a uma cidade, ele é cidadão do mundo, 

brotando desta afirmação, a noção de cosmopolitismo. 

Sendo assim, magnificando à unidade substancial do ser oposta à aparência corporal ou 

às atividades que cada qual exerce na sociedade, por meio do estoicismo, proliferam os 

conceitos de hipóstasis e prósopon. O primeiro fazendo menção ao substrato ou suporte 

individual de algo e o segundo correspondendo ao personagem e o papel que cada um detém na 

sociedade.  

Da construção iniciada, aparece entre os principais anunciadores desta doutrina, o 

estadista e filósofo romano Marco Túlio Cicero, que é um dos indivíduos mais atuantes na 

firmação da dignidade humana. Sua obra De Officiis (Dos Deveres – 44 A.E.C.) ainda ostenta 

o título de ter sido a primeira289 a distinguir a natureza dos homens da dos animais e o autor290 

                                            
288 CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia, 2 ed. São Paulo: Atual, 2004, p. 76-77. 
289 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: A 

Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial. Trad. Humberto Laport de Mello. 2º 

reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013.  
290 Já Amilcare Carletti (CARLETTI, Amilcare. Curso de Direito Romano. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária do Direito, 1999, p. 21) ao fazer uma releitura dos dias de Cícero, entende que este não soube 

conversar naquela conjuntura, a necessária dignidade, dada a crise que se instaurou. Todavia, quanto à obra De 

Officiis, a comparara à mais viva de todas as obras filosóficas. Quanto ao autor, o põe como homem prático, que, 

preocupado com as coisas da república, não se calava. Logo, fala de seus adjetivos e ofícios: estadista, orador, 

estudioso, escritor, poeta, filósofo, douto, de grande cultura e etc.. Acerca da personalidade de Cícero, diz Amilcare 

que foi caracterizada pelo pensamento e pela ação; aquele, cujo maior orgulho estava em ser, cidadão romano; 
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recebe a indicação de ter sido o primogênito na utilização da expressão ‘dignidade do homem’, 

expressão que não deve ser confundida com a apresentada por Flademir Jerônimo Belinati 

Martins291 que, ao versar sobre Santo Tomás de Aquino, declara-o como sendo o primeiro a 

usar do termo ‘dignidade humana’, que estava intimamente ligado à concepção de pessoa e que 

é uma qualidade própria de todo os seres racionais. 

Ingo Wolfgang Sarlet comenta que “a partir das formulações de Cícero, há o 

desenvolvimento de uma compreensão de dignidade desvinculada do cargo ou da posição social 

[...] de um sentido moral [...] e sociopolítico de dignidade” 292. Em virtude disto e dispondo de 

sua obra, podemos dizer que Marco Túlio Cicero,293 certo de suas convicções, defendeu que a 

natureza implantou nos seres vivos a capacidade de preservação, para que, com isso, pudessem 

defender seus corpos e vidas, evitando assim o que os danificasse. 

Desta análise, para que não houvesse erros interpretativos, adiantou-se o filósofo em 

grafar a existência de diferenças entre o homem e o animal. Este último viveria na obediência 

de seus sentidos o presente, sem se aperceber do passado e do futuro. No caso do homem, 

atuaria com a razão, que é a sua irmã. Enquanto ser que é humano, repararia nas consequências, 

origens e continuidades das coisas, nivelando-se então, com os outros294 iguais, ao se utilizar 

do passado e do futuro; aprendendo e se desenvolvendo e isto sem ser mencionado o próprio 

domínio que possui sobre os demais animais. 

                                            
alguém que se devotou à academia, dado o gosto pelas discussões, ficando enfim, clara a sabedoria e a vontade 

educadora daquele. 
291 Dignidade da Pessoa Humana. Princípio Constitucional Fundamental 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2009, 

p. 23. Diferente da concepção grega, São Tomás de Aquino, faz questão de distinguir que o homem é composto 

de matéria e espírito, o que não impede que a sua alma seja imortal. A pessoa humana surge como a própria 

substância, a que dá forma determinada entre individual as características. Seria de tal concepção que se 

sobressairia o caráter único no indivíduo o que o distingue como racional e intelectual sendo entre os seus, igual 

em dignidade, já que todos possuem mesma racionalidade. 
292 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 4. ed. rev. e atua. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 35. 
293 CÍCERO, Marco Túlio Dos Deveres (De Officiis) Texto Integral. Trad. Alex Marin. São Paulo: Editora Martin 

Claret, 2009. 
294 Nas palavras de Cícero, ele também é o maior causador de maldades.  
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Quanto à razão, diz Marco Túlio Cicero que se incumbiria a ela ligar os homens, fazendo 

com que dialoguem e vivam em comum. É ela que colocaria naqueles o desejo de manter a 

sociedade em si. Pela natureza e a razão, o homem seria um ser abençoado por poder contemplar 

as situações e as sensações, o que nenhum outro ser inanimado teria como fazer. Com isto, a 

natureza, ao colocar o homem como um ser superior ao animal irracional, teria definido o seu 

papel295.  

Em relação aos demais deveres e prazeres, informa o filósofo que o espírito humano é 

enaltecido por se alimentar da instrução, encontrando o homem nisto o necessário prazer. 

Assim: 

 

mesmo entre os que são absolutamente estúpidos (porque há homens que o 

são só de nome), quando se sente envolvidos pela volúpia uma secreta 

vergonha, faz com que se escondam, mostrando assim que os prazeres do 

corpo se sentem envolvidos pela luxúria, um secreto acanhamento faz com 

que se ocultem, mostrando ainda que os prazer do corpo têm algo que revoga 

a grandeza humana, desprezando e rejeitando tais coisas.296. 

 

Por esses motivos, há a sugestão aos seres humanos que se resguardem, que substituam 

a volúpia pela nutrição e que vivam uma vida mais moderada. Também, que se lembrem de que 

a natureza lhes deu uma dupla personalidade: a comum, que é a encontrada em todos, e a que é 

a constituída pela razão e a dignidade, que fazem daqueles seres maiores do que os animais. 

Curiosamente, ao usar de justificativas para prenotar a existência de diferenças entre os 

homens, mediante as qualidades corporais que eles possuem, declama que não há em relação 

aos espíritos a possibilidade de serem de um só temperamento e comportamento, devendo, para 

tanto, a pessoa humana se adiantar e procurar conservar a sua personalidade, descartando, 

enfim, tudo aquilo que a desabone na intenção de preservar a natureza que há em cada um, o 

                                            
295 CÍCERO, Marco Túlio Dos Deveres (De Officiis) Texto Integral. Trad. Alex Marin. São Paulo: Editora Martin 

Claret, 2009, p. 60.   
296 CÍCERO, Marco Túlio Dos Deveres (De Officiis) Texto Integral. Trad. Alex Marin. São Paulo: Editora Martin 

Claret, 2009, p. 62.  
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caráter e a sua igualdade, lançando fora, assim, toda a forma de caricatura do outro e/ou 

situações que poderiam atrapalhar a convivência. O indivíduo, portanto, teria o dever de se 

disciplinar quanto ao seu caráter, deixando que os outros façam o mesmo, procurando assim, 

aplicar-se às coisas que realmente convêm. Marco Túlio Cicero faz ainda a alusão à riqueza e 

ao comando do exército como qualidades; mas ressalta que a personalidade que queremos criar, 

esta decorre de nossa vontade. Em determinados instantes, fica clara a ligação da vontade com 

a palavra dignidade, tanto que acaba conjugando-a com tudo o que acredita ser bom (exemplos: 

casa e família).  

Quanto ao Iluminismo,297 ou Século das Luzes, este corresponde a um movimento 

europeu característico da segunda metade do século XVIII. “Como as próprias designações 

sugerem, trata-se do otimismo no poder da razão de reorganizar o mundo humano.”298. Dentro 

deste estão alocadas muitas ideias como também artes, literaturas, ciências etc. Em síntese, foi 

um movimento cultural, dentro de uma realidade política e social que compartilhava de várias 

correntes. Ao tempo em que falava da desvinculação da religião, na política se opunha ao 

absolutismo e à tese de que o poder dos reis é de origem divina299. Danilo Marcondes indica 

como seus principais representantes: 

 

na França, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire (1694-1778); Fontenelle (1657-

1757), Helvétius (1715-71), Montesquieu (1689-1755), Holbach (1723-89), 

La Mettrie (1700-51); os enciclopedistas: Diderot (1713-84), D´Alembert 

(1717-83) e Condorcet (1743-94); na Alemanha, J. Herder (1744-1803), o 

poeta Lessing, Kant, que escreve sobre a ideia de Iluminismo, e um primeiro 

momento de sua obra, o próprio Goethe; na Inglaterra, Hume, o poeta, 

Alexander Pope, o jurista e cientista político Jeremy Bentham (1748-1832), o 

historiador Edward Gibbon (1737-94) o economista Adam Smith (1723-90); 

                                            
297 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997. 
298 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando : Introdução à Filosofia. 

São Paulo: Moderna, 1986, p. 175. 
299 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando : Introdução à Filosofia. 

São Paulo: Moderna, 1986, p. 176. 
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na Itália, o filósofo Gianbattista Vico (1688-1744) e o jurista Beccaria (1738-

94), apenas para citar os mis conhecidos e influentes.300 

 

A própria expressão ‘Iluminismo’ indica, pela metáfora da luz, o que representava, ou 

seja, trazer “luz” à ignorância e à superstição. Por vocação, trabalhava a consciência individual 

e a possibilidade de se conhecer o real301. Para isso, o projeto intitulado de ‘enciclopedista’ 

almejava tornar acessível a todos os indivíduos o conhecimento da época, precisamente, “[...] 

libertar o homem dos grilhões que lhe são impostos pela ignorância e pela superstição, 

tornando-as facilmente domináveis.”302. Assim, o Iluminismo anunciava a existência de uma 

racionalidade natural no homem, que lhe permitiria agir de forma livre e a religião, por 

subordiná-lo à crenças e superstições, o impediria de desenvolver-se. Renegava a autoridade 

que não estivesse fundada na razão e na experiência e que tem no medo a submissão.303 Dessa 

forma, o Iluminismo se caracterizava por três pressupostos: 

 

1) a liberdade, exemplificada pela defesa da livre iniciativa no comércio, 

segundo o pensamento liberal e opondo-se ao absolutismo (ainda vigente 

no final do século XVIII em várias monarquias europeias, como França, 

Prússia, Áustria e Espanha, mas não mais na Inglaterra); 2) o 

individualismo, que se baseia na existência do indivíduo livre e autônomo, 

consciente e capaz de se autodeterminar; 3) a igualdade jurídica, que 

visava garantir a liberdade do indivíduo contra os privilégios. [...]. O 

racionalismo iluminista estabelece que o homem, o indivíduo doto de 

consciência autônoma, deve ser livre em relação à autoridade externa [...]. 

O homem livre é senhor de si também no sentido de que exercer controle 

sobre si e agir sempre de acordo com a sua vontade e decisão racional.304  

 

                                            
300 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997, p. 201.  
301 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997, p. 202. 
302 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997, p. 202. 
303 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997, p. 203. 
304 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar ed., 1997, p. 204. 
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A mais, o ideal sempre esteve centrado no fato da mudança do indivíduo para o mundo 

(o homem ideal) por meio de práticas pedagógicas, o que fez ressoar novos valores sociais (a 

virtude, o talento e o mérito)305. Tal efeito foi tão intenso que, segundo Flademir Jerônimo 

Belinati Martins,306 “a concepção de dignidade da pessoa humana elaborada por Kant é a que 

prevalece no pensamento filosófico atual”. Assim, de maneira resumida, faz ele um 

levantamento dos dois problemas filosóficos indicados na obra “Fundamentação da Metafisica 

dos Costumes”. O primeiro corresponderia aos limites e às possibilidades de aplicação do 

conhecimento e o outro, na ação humana e nas dificuldades morais, que estão a ela ligadas. Para 

Flademir Jerônimo Belinati Martins, foi no segundo ponto que ocorreu o desenvolvimento da 

concepção da dignidade da pessoa humana: “[...] no pensamento de Kant, [...] todas as ações 

que levem à coisificação do ser humano, como um instrumento de satisfação de vontade de 

outras vontades, são proibidas [...]307. Deste modo, para o filósofo, a dignidade constitui um 

valor interno do indivíduo e este é superior a qualquer monta e não admite qualquer substituição 

equivalente. 

Da análise do livro “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”308, já no prefácio se 

observa a informação de que a filosofia grega era dividida em Física, Ética e Lógica. Quanto 

ao conhecimento, encontrava-se dividido em material (indicando determinados objetos e as leis, 

as quais eram subdivididas em dois aspectos: o da natureza (física, que correspondia a filosofia 

da natureza ou liberdade (ética = dos costumes)) e o formal (com a forma do entendimento e da 

razão; ambos considerados em si).  

                                            
305 MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. Fundamentos da Modernidade. Curitiba: Positivo, 2010, 

p. 190-199. 
306 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati.  Dignidade da Pessoa Humana. Princípio Constitucional Fundamental 

4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2009, p. 25. 
307 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati.  Dignidade da Pessoa Humana. Princípio Constitucional Fundamental 

4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2009, p. 27.  
308 Constituído a partir da obra de KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. De 

Antônio Pinto De Carvalho. Companhia Editora Nacional, 1964. 
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Para Kant, toda a filosofia dispõe dos princípios da experiência (empírica), porém 

recebe o nome de ‘pura’ no instante em que se origina dos princípios a priori. Também recebe 

o nome de Lógica, quando é formal; e, quando está ligada a determinados objetos do 

entendimento, recebe a nomenclatura de Metafísica, a qual semelhantemente pode ser dividida 

em: da natureza e dos costumes. Compreende-se que a Metafísica dos Costumes é necessária 

não só por permitir a especulação quanto à origem dos princípios práticos que existem na razão 

do homem, mas também porque a moral pode ser pervertida se não existir um regramento de 

suprema apreciação. Diante desta conclusão, não basta para uma conduta seja ‘moralmente’ 

boa, caberá a Metafísica dos Costumes, questionar a ideia e os princípios que nortearam a 

vontade pura, de quem a exerceu. 

Como bem esclarece Kant, a “razão não é suficientemente capaz de guiar com segurança 

a vontade no que concerne a seus objetos e satisfação de todas as nossas necessidades”309. O 

homem deve buscar a felicidade, mas não por uma inclinação natural e sim, por um dever. Ao 

se comportar assim, suas ações possuem algum valor moral que pode ser louvado. Entendamos, 

ao tempo em que uma ação é por dever cumprida, retira-se dela o valor moral não do fim, mas 

da máxima que a determinou. Assim, no instante em que a atividade é desempenhada por dever, 

suplanta-se o interesse no objeto e passa-se à conveniência da própria ação e o seu princípio 

racional, neste caso a da própria lei. 

No valor moral, o que importa não são as ações exteriores, mas sim os elementos que 

encontram-se dentro daquelas. Afirma Kant que, a não ser que se questione no conceito da 

moral toda a verdade e toda relação com o objeto possível, a lei moral possuirá acepção que 

deverá ser válida a todos os seres pensantes. 

Ao entrar no mérito dos imperativos, como indicativo de qual ação poderia ser tachada 

como boa, cuida de nomear inicialmente os hipotéticos, ou seja, os que representam a 

                                            
309 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. De Antônio Pinto De Carvalho. 

Companhia Editora Nacional, 1964, p. 6. 
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conveniência de um ato possível como meio para a obtenção de alguma coisa que se pretende 

ou que, pelo menos, seja possível (a ação não é boa senão como meio para se conquistar uma 

outra coisa, quando tem um fim possível, técnico referente à arte). Já os categóricos 

representariam um feito necessário por si mesmo, sem ter associação com nenhum outro fim 

objetivo. Diga-se, é o que tem valor de lei prática, sendo os demais considerados princípios, e 

não leis da vontade. 

Da existência de um fim comum a todos os seres pensantes, já que os imperativos se 

aplicam a estes, aponta o da felicidade (não se consegue definir os termos exatos do que 

verdadeiramente se queira neste, uma vez que os conceitos são todos empíricos. Estes, por 

serem impróprios para servir à moralidade, são prejudiciais à pureza dos costumes cujos valores 

próprios são incomparavelmente superiores a tudo); e ao imperativo, para conquista desta, dá o 

nome de categórico da moralidade, que não diz respeito à matéria da atividade e nem aos 

resultados que dela originam, mas à forma e ao princípio de onde ela resulta. O que há de bom, 

verifica-se na intenção.  

Falando da materialização de algo, cuja existência, em si mesma, possui um valor 

absoluto e também um fim em si mesmo e um princípio de leis determinadas, Kant indica o 

homem racional como sendo aquele. Segundo o filósofo, em todas as suas atitudes (próprias a 

ele e/ou a terceiros), o homem é considerado como fim. Diferentemente dos objetos, que tem 

valor condicionado à nossa vontade e por terem um determinado preço, podem ser substituídos 

por outros próximos ou assemelhados. Por essa circunstância, há os seres que são racionais e 

os que não o são, cuja existência depende da natureza. Os irracionais só possuem um valor 

relativo de meio e, por isso, recebem o indicativo de coisa, porém os racionais são pessoas 

humanas e a sua natureza já os designa como sendo fim em si mesmos; como algo que não pode 

ser usado como meio. Por isto, encontram-se indicadas acima de todo preço, não havendo o que 

se falar na admissão da equivalência, pois possuem os racionais uma dignidade que é um valor 
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intrínseco. Os que podem ser substituídos o são por não terem o fim em si mesmo, diferente 

das pessoas humanas, que o possuem. 

Por ser favorável à existência de um princípio prático e supremo, que se comensura à 

vontade humana, escreve Kant que: “procedas de maneira que trates a humanidade tanto na tua 

pessoa como na pessoa de todos os outros.”310; aqui fala do dever do indivíduo para consigo e 

o outro. Inclusive neste ponto, diferente de Aristóteles, entende Kant que o homem que usurpa 

os direitos de outros tem a intenção de se servir dele como meio, sem considerá-lo como 

racional, no que também concordamos. Assim, a ação dos indivíduos não pode estar em 

contradição com a da outros. Deve haver a lembrança de que há um fim natural e comum a 

todos os homens e esse é a sua própria felicidade. Pela autonomia da vontade humana, que Kant 

nomeia de heteronímia, o ser racional será considerado como fundador de uma legislação 

universal em razão de todas as máximas de sua vontade, que não é lida sozinha ou de forma 

isolada e sim, no e para todos do reino dos fins. 

Quanto à moralidade, defende ser esta a única condição capaz de fazer com que um ser 

racional seja fim em si mesmo; só por meio desta é que se consegue ser membro legislador no 

reino dos fins. A humanidade e a moralidade são condições que facultam aos indivíduos serem 

legisladores universais e são elas as únicas coisas que, segundo Kant, possuem dignidade, são 

a autonomia do princípio da dignidade da natureza humana bem como de toda natureza racional.  

Dos modos que indica o princípio da moralidade, propõe três: quanto à forma 

(universal); a matéria (um fim) e a determinação (todas as máximas, oriundas de nossa própria 

legislação e que devem concorrer para o reino possível dos fins). Os tais modos operariam em 

um só e na mesma lei. O fato de ser humano é a condição limitativa suprema no uso de todos 

os meios. A dependência da vontade que não é boa não muda a condição/essência do ser 

humano, porém, acerca dos princípios da autonomia, é obrigação. A necessidade objetiva de 

                                            
310 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. De Antônio Pinto De Carvalho. 

Companhia Editora Nacional, 1964, p. 28. 
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um ato, em virtude da obrigação, é dever. Ao tempo em que a vontade do indivíduo não age 

senão sob a condição de uma legislação universal tomada por sua máxima, uma vontade ideal 

que é objeto do respeito, neste caso, a dignidade da humanidade, que consiste na aptidão da 

pessoa em fazer leis universais e estar sujeitas a elas. 

Em Kant, a ação, que é capaz de alternar-se com a autonomia de vontade, é a permitida; 

a contrária é a proibida. As que concordam, indicam uma vontade santa (boa). A dependência 

de uma vontade não propriamente boa a respeito da autonomia é a obrigação e a necessidade 

objetiva de um ato, em virtude de uma obrigação, é o dever. Com isso, põe o autor a sublimidade 

e a dignidade sugestionadas aos que cumprem todos os seus deveres. A autonomia é a 

propriedade que a vontade possui de ser lei para si mesma e os princípios ligados a ela apenas 

produzem a heteronímia da vontade. Quanto à explicação da liberdade, afirma Kant ser a chave 

da autonomia da vontade (espécie de causalidade dos seres). 
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3 Fontes do Direito. 

 

Paulo Hamilton Siqueira Júnior escreve que “o estudo da ciência dogmática está 

intimamente ligado às fontes do direito [...]”311 e isto se dá na proporção em que a legalidade 

das regras jurídicas encontra-se companheira do problema das fontes do direito. Do surgimento 

de fatos ou atos, eficazes ou habilitados para produzirem normas jurídicas e nos termos do 

ordenamento pátrio, há a validação da norma. Enfatiza o respectivo autor que “a validade e a 

existência da norma jurídica depende do reconhecimento da fonte pelo sistema jurídico”312 e o 

fundamento da regra está na própria fonte de qual se originou. Tercio Sampaio Ferraz Junior 

ensina que a validade da norma: 

 

não é uma qualidade intrínseca, isto é, normas não são válidas em si: 

dependem do contexto, isto é, dependem da relação da norma com as demais 

normas do contexto. O contexto, como um todo, tem que ser reconhecido 

como relação ou conjunto de relações globais de autoridade. Tecnicamente 

diríamos, então que a validade de uma norma depende do ordenamento no 

qual está inserida. 313 

 

Atentemo-nos para a circunstância de que não existem só normas de comportamentos, 

mas também de estruturação ou organização. Por isso, a noção de ordenamento é muito 

complexa, pois refere-se a um aglomerado de normas cujas espécies, matérias, motivos, 

conceitos, intensões, valores e elementos são os mais variados possíveis, principalmente quanto 

às relações que unem os indivíduos. Por todos esses critérios, as razões descritas e existentes 

justificam a importância de identificar se uma norma é ou não válida, nula ou anulável314. A 

título de comentário, um regramento revogado tem cessada a sua vigência, mas não 
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necessariamente a sua eficácia, pois seus efeitos podem persistir. Tercio Sampaio Ferraz Junior 

ainda explica que “um ordenamento, como sistema, contém um repertório, contém também 

estrutura. Elementos normativos e não normativos (repertório) que guardam relações entre 

si.”315. Em síntese, o sistema possui um formato técnico que gera os ordenamentos e são um 

determinado dado social. “A dogmática capta o ordenamento, este complexo de elementos 

normativos e não normativos e de relações entre eles, de forma sistemática para atender às 

exigências de decidibilidade de conflitos.”316. Ao captar, portanto, o direito necessário, busca-

se a homogeneidade entre os beneficiados pelas normas.  

A existência, porém, de um ordenamento jurídico complexo não impede que em 

determinados pontos ou temas haja lacunas, motivo pelo qual:  

 

a questão das lacunas tem dois aspectos. Um refere-se a sua configuração 

sistemática, ou seja, à discussão do cabimento das lacunas no sistema. É o 

problema da completude. Outro refere-se à questão de, admitida a 

incompletude (de fato ou como ficção), dizer como devem ser preenchidas as 

lacunas. É o problema da integração do direito pelo juiz.317 

 

Deste modo, além de corresponder a um problema histórico, as lacunas acontecem em 

virtude de não ser possível prever e positivar todos os comportamentos sociais. Dizer que um 

ordenamento está completo ou pleno é possível, provar já não o é. Claro que tal condição não 

retira daquele seu valor, mas profetiza a necessidade da produção de outras normas, sem se 

comentar da possibilita da integração deste com outros sistemas alienígenas vigentes, 

necessitando, com isso, tão somente se posicionar quanto ao que será agregado ao sistema 

jurídico inacabado e, ainda, o que poderá ou não, ser aceito de outros ordenamentos mediante 

o que já se encontra pronto, utilizando-se do preenchimento de determinados requisitos, 
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interrompendo-se, com essas atitudes, a incompletude daquele. Dessa forma, quando se sai em 

busca de fontes do direito, além de estarmos procurando elementos que justifiquem 

determinadas normas, indiretamente estamos atentos para características e outras normas que 

podem cooperar com o que já se encontra parcialmente pronto. 

Por todo o exposto, o termo “fontes do direito” refere-se a: 

 

uma expressão figurada ou, se quisermos um caso de analogia metafórica. Em 

sentido próprio, “fonte” é o ponto em que surge um veio de água. [...] Procurar 

a fonte de uma regra jurídica, diz Du Pasquier, significa investigar o ponto em 

que ela saiu das profundezas da vida social para aparecer na superfície do 

direito.318 

 

Miguel Reale319 explica que as normas de condutas são chamadas de primárias e 

disciplinam os comportamentos dos indivíduos, atividades dos grupos e entidades sociais e as 

de estruturação, secundárias, encarregam-se dos processos técnicos e do funcionamentos dos 

órgãos que fazem parte do Estado. Maria Helena Diniz dispõe que “o homem é, ao mesmo, 

indivíduo e ente social.” 320. Em virtude disso, mesmo que os indivíduos sejam independentes, 

não deixam de fazerem parte de um grupo social. Quando se associam, é para atingirem seus 

objetivos e é neste momento que se percebe nos grupos a existência de normas disciplinadoras 

de comportamentos. Para a autora, “o fundamento das normas está na exigência da natureza 

humana de viver em sociedade, dispondo sobre o comportamento dos seus membros.”321 e elas 

se firmam igualmente na necessidade da organização social.  

A respeito de quem exercerá a função de organizar as ações interligadas dos homens, 

entende Maria Helena Diniz que fica a cargo do poder político, ou seja, do Estado. A norma 
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origina-se de um ato decisório do poder e só serão jurídicas quando assim forem declaradas 

como tais e seus fins contribuírem para a promoção dos interesses dos indivíduos, encontrando-

se então conectadas com o regramento jurídico da sociedade política322. Desta feita, quando há 

abusos do poder, brota o direito de resistência que, de certo modo, atribui aos cidadãos a 

possibilidade de recusa à obediência das leis injustas323, uma vez elas caminham em descordo 

com a realidade e a verdade que impera na sociedade correspondente. 

Segundo a autora, “o direito de resistência não é ataque à autoridade, mas sim proteção 

à ordem jurídica que se fundamenta na ideia de um bem a realizar.”324. Logo, e neste sentido, 

as normas nascem das realidades vigentes no agrupamento social com a missão de regerem, 

nortearem e disciplinarem a todos. Dado a isto, Maria Helena Diniz faz críticas em relação ao 

Brasil, por existir em sua visão, um desequilíbrio entre a “[...] realidade material dos fatos e a 

realidade formal da normas jurídicas.”325. Neste caso, muitas das normas estrangeiras que são 

anexadas ao ordenamento pátrio destoam da realidade brasileira. Elas possuem vigência, mas a 

eficácia está ausente. Adverte que não devem ser desprezadas as contribuições recebidas das 

normas alienígenas, porém, ao recepcioná-las precisam estas serem submetidas ao senso crítico 

e depois adaptadas às realidades sociais e condições locais326. A norma jurídica está no seio da 

sociedade e muitas são as influências que recebe, razão pela qual os fins se revelam nelas.  

De acordo ainda com a autora, sociologicamente são “[...] os fins sociais que criam a 

norma jurídica.”327 e “o ‘sentido’ desta é sempre uma expressão de valor”328. Seus conteúdos 
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são múltiplos e se compõem de acordo com as realidades das épocas, lugares e circunstâncias 

predominantes. Diante disto, defende que os conteúdos podem sim variar, mas as normas 

jurídicas não, e o papel delas é o de reterem aqueles. 

Neste prospecto, são então destacados como elementos identificativos das normas 

jurídicas a imperatividade e atributividade. Inicialmente, a imperatividade regula e orienta o 

comportamento humano e lhe impõe um determinado dever ético, um respectivo 

comportamento. Explica Maria Helena Diniz que concorda com os doutrinadores que 

promovem a sanção como uma característica da norma. Assim “todas as normas são, portanto, 

dotadas de sanção.”329. Alerta, porém, para uma situação: a distinção entre a sanção e a coação. 

A primeira corresponde a uma consequência jurídica já presente na própria norma e a coação é 

a efetivação, o meio de concretização da norma330, sem ser esta um elemento essencial daquela. 

A atributividade também é indicada como elemento. Tal diferencial vem do poder da 

possibilidade de conferir quem é o lesado e o violador e a possibilidade de se exigir deste uma 

reparação ou cumprimento. Assim sendo, Maria Helena Diniz distingue normas morais e 

jurídicas, pois embora ambas sejam normas de comportamento, apenas as jurídicas autorizam 

ao lesado uma determinada postura quanto à exigência de reparação pelo dano sofrido. Acerca 

dos aspetos da validade, como Miguel Reale, a autora escreve que: 

 

a vigência como validade formal ou técnico-jurídica, a eficácia como validade 

fática, e o fundamento axiológico como validade ética. Logo, a validade seria 

um complexo, com aspectos de vigência, eficácia e fundamento. Esses três 

aspectos essenciais da validade são os requisitos para que a norma jurídica 

seja legitimamente obrigatória. Há na norma uma relação necessária entre 

validade formal, fática e ética.331  
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No caso, a validade formal é uma qualidade da norma de direito e deve ser promulgada 

por órgão e ato legítimo. Enquanto não é revogada, encontra-se em plena vigência. Sobre a 

vigência do tempo e espaço da norma, Maria Helena Diniz acrescenta que poderão ser 

ilimitados ou limitados. Por isso afirma que as normas jurídicas têm vidas próprias. Nascem, 

existem e depois morrem332. Em regra e a contento da soberania estatal, a norma é disposta 

dentro do espaço delimitado pelas fronteiras do respectivo Estado. Em casos assim, a vigência 

encontra-se limitada, todavia, o princípio da territorialidade não deve ser aplicado de forma 

absoluta,  

 

[...] ante o fato da comunidade humana alargar-se no espaço, relacionando-se 

com pessoa de outros Estados, como seria o caso do brasileiro que herda de 

uma parente bens situados na Itália [...]. Sem comprometer a soberania 

nacional e a ordem internacional, os Estados modernos têm permitido, em seu 

território, a aplicação em determinadas hipóteses, de normas estrangeiras, 

admitindo assim o sistema da extraterritorialidade, para tornar mais fáceis as 

relações internacionais, possibilitando conciliar duas ou mais ordens 

jurídicas333.  

 

Prosseguindo, a autora esclarece que o objetivo disto é o da solução mais justa. Naquilo 

que se refere ao Brasil, só são aceitas as normas, convenções, atos, sentenças e outras, quando 

não ofendem a soberania nacional, a ordem pública e seus costumes. Afirma-se, portanto, que 

o maior problema da “eficácia da norma jurídica diz respeito à questão de se saber se os seus 

destinatários ajustam ou não seu comportamento, em maior ou menor grau, às prescrições 

normativas [...]”334, aparecendo, em cada época da história, a compreensão de justiça, a partir 

dos valores dominantes de cada sociedade. Desta forma, além de se construir um conceito sobre 

dar a cada um o que é seu, a justiça completa aquele através da construção de uma ordem social 
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na qual todos se beneficiam. A tentativa de fazer justiça da norma jurídica é o fundamento 

axiológico, ou seja, a sua razão de ser335. 

Neste panorama, faz Maria Helena Diniz a distinção336 entre fontes formais que 

concedem as regras o caráter de direito positivo e compulsório, das materiais que são compostas 

dos elementos e da “[...] realidade social, isto é, o conjunto de fatos sociais que contribuem para 

a formação do conteúdo do direito e; [...] os valores que o direito procura realizar, 

fundamentalmente sintetizado no conceito amplo da justiça”337, que, em resumo almejam, 

idealizam e produzem os conteúdos para as normas jurídicas. 

A respeito das distinções entre fontes formais e materiais do direito, Miguel Reale338 

adverte que se tem cometido enormes desacertos “nos domínios da Ciência Jurídica”, tornando-

se indispensável a aplicação do termo ‘fonte do direito’ para designar apenas os sistemas de 

criações de normas jurídicas e para indicação da fonte material, o estudo “filosófico ou 

sociológico dos motivos éticos ou dos fatos econômicos que condicionam o aparecimento e as 

transformações de regras de direito.”339. Por assinalar pontos éticos e de noções sociais das 

normas jurídicas, indo para além do campo da Ciência do Direito, é melhor que o termo ‘fonte 

de direito’ fique restrito ao campo do Direito. 

Destarte, Miguel Reale narra também, em outra obra,340 que diante de estudos 

específicos, mesmo que já tenha pensado diferente, ser possível afirmar que existe entre a teoria 

das fontes e a dos modelos do direito uma relação de complementariedade que será explicada 

mais adiante. A primeira favorecia a segunda. Diz ele ter chegado a essa percepção a partir do 
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abandono de velhos conceitos de fontes do direito que se desdobram em formal e material e 

causam muitas confusões. Para ele, só se pode falar em fonte formal: 

 

[...] no sentido de que ela representa sempre uma estrutura normativa que 

processa e formaliza, conferindo-lhe validade objetiva, determinadas 

diretrizes de conduta (em se tratando de relações privadas) ou determinadas 

esferas de competência, em se tratando sobretudo de Direito Público.341 

 

No mesmo sentido, reforça que fonte material corresponde a:  

 

[...] algo que não compete propriamente à Ciência do Direito qua tale, mas 

sim à Política do Direito, porquanto se refere ao exame do conjunto de fatores 

sociológicos, econômicos, ecológicos, psicológicos, culturais em suma, que 

condiciona a decisão do poder [...] no ato de edição e formalização das 

diversas fontes do direito.342 

 

Para Miguel Reale, as fontes do direito são sempre estruturas normativas que provocam 

a existência de alguém com poder de decidir sobre o conteúdo de várias vias normativas 

possíveis, “[...] elegendo-se aquela que é declarada obrigatória, quer erga omnes, como ocorre 

nas hipóteses da fonte legal e da consuetudinária, inter partes, como se dá no caso da fonte 

jurisdicional ou na fonte negocial.”343.  

Maria Helena Diniz reconhece ser difícil falar sobre fontes do direito, pois, além de 

indicarem a origem primária do direito, confundem-se com o problema da própria gênese do 

direito344, porém, insiste e com isso, esclarece que fonte material ou real aponta a origem do 

direito, vindo daí seu critério de fonte de produção, por fazer referência a indicativos éticos, 
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históricos, sociológicos dentre outros, que em síntese operam para produzirem o direito, pois 

atentam ao conteúdo das normas.  

Não são somente fatos sociais, mas valores correspondentes à época em questão (ordem, 

segurança, paz e etc.) dos quais se originam as normas jurídicas positivadas. Fatos e valores 

sociais determinantes, de que os legisladores se utilizam como conteúdo para a formação de 

normas, permitem a conclusão de que toda fonte formal contém implicitamente a material que 

lhe dá forma345 (fonte formal-material). 

À vista disto, fontes formais são aquelas que dão formas às normas jurídicas, utilizando-

se dos modos e meios como os eventos ocorreram, apresentando também recursos e 

mecanismos utilizados pelos juristas para conhecerem o direito e indicarem “[...] os documentos 

que revelam o direito vigente, possibilitando sua aplicação a casos concretos, apresentando-se, 

portando como fonte de cognição.”346 Fontes formais, então, descrevem e tornam possível o 

conhecimento do fenômeno jurídico das respectivas sociedades. 

Nesta ótica, Maria Helena Diniz classifica as fontes formais em estatais e não-estatais. 

As estatais encontrar-se-iam subdividas em legislativas (leis, decretos, regulamentos e etc), 

jurisprudenciais (sentenças, precedentes judiciais, súmulas etc) e as convenções internacionais 

(fontes formais estatais convencionais)347. 

O resultado do Estado Moderno é a lei que aparece em plena supremacia. Ela é a “[...] 

fonte jurídica por excelência.”348. Os órgãos dos Estados, assim, se preocupam em formulá-la 

e promulgá-la. Deste modo, são elencadas como leis primárias a regra constitucional, a 

complementar, a ordinária, a delegada, a medida provisória, as resoluções do Senado; e como 
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secundárias os decretos, as instruções ministeriais, as circulares e as portaria e ordens de 

serviços.  

Na sequência, encontra-se a jurisprudência, como a agregação das decisões uniformes 

de vários tribunais que nada mais são do que a consequência da aplicação de normas a casos 

semelhantes. Maria Helena Diniz dispõe “[...] que a fonte formal é o processo ou atividade 

jurisdicional do Estado no exercício da função de aplicar o direito, que se expressa na 

jurisprudência.”349. Portanto, corresponde a um costume judiciário que se forma pela prática 

dos tribunais; é o fruto das reflexões de juízes e tribunais que deve ser diferenciado dos 

costumes populares que se manifestam na consciência do povo, de forma espontânea e natural. 

Recebe a jurisprudência, ainda, o nome de fonte, por colaborar com a produção de normas 

individuais (sentenças) como a formação de um direito normativo. Quanto à convenção 

internacional, através de tratados normas gerais, surge e se encarrega de disciplinarem as 

relações entre Estados. É neste instante que pode ser chamada de fonte. 

Em relação às formais não estatais, são compostas pelo direito consuetudinário que, no 

caso do Brasil, é aceito como fonte subsidiária cuja atuação se dá para complementar a lei ou 

preencher as lacunas existentes na ordem jurídica. Em nenhum momento devem esses se opor 

ao direito escrito, todavia é a constante repetição que lhes dá a juridicidade. Diante disto, os 

costumes, para vigerem, devem possuir como pressupostos a continuidade, a uniformidade, a 

diuturnidade, a moralidade e a obrigatoriedade350. Ao magistrado, esclarece Maria Helena 

Diniz, cabe a utilização dos costumes desde que sejam notórios e/ou conhecidos. Em caso de 

desconhecimento, fica a cargo de quem os alegou prová-los. Vejamos também que os costumes 

são divididos por espécies: a- secundum legem, que estão na lei e reconhece a sua eficácia como 

obrigatória; b-  praeter legem, que revestem a norma quando essa se encontra com lacunas a 
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serem preenchidas e por fim; c- contra legem, que são aqueles que se materializam em sentido 

contrário à lei. Compreendamos que a prática dos interessados, judiciária e doutrinária, forjam 

os costumes, é o que narra a autora. 

O direito científico (doutrina) e as convenções em geral ou negócio jurídico351 de igual 

modo são fontes de direito não estatais. No caso das doutrinas, destaca Maria Helena Diniz que 

se refere a opiniões, pareceres e ensinamentos de juristas, professores e outros. Conforme 

consta, a doutrina é originária de Roma e teria nascido com a permissão de Otávio Augusto a 

um determinado grupo de jurisconsultos para responderem às consultas que versassem “[...] 

sobre problemas jurídicos, comentando o direito de sua época, procurando fundamentos e se 

esforçando para responder às questões não resolvidas pelos magistrados.”352. Acerca da 

preocupação e discussão desta como fonte, indica a autora que foi apenas no século XIX que 

isto se deu. Ressalta que há discordância quanto a doutrina ser ou não uma fonte jurídica, porém 

se antecede e entende que, além de decorrer de uma atividade científica, pode sim ser tida como 

fonte de direito costumeiro353 e, também, é um importante mecanismo na produção de normas 

jurídicas. Dadas as contribuições que ofertam aos tribunais e com a sedimentação do costume, 

as doutrinas acabam criando direitos e auxiliam na distribuição da justiça. Ainda, quanto às 

convenções em geral ou negócio jurídico, são vistas essas como força geradora de normas 

jurídicas entre os particulares e individualizadas, só vinculam os participantes da relação 

jurídica. As pessoas físicas ou jurídicas promovem normas contratuais, diga-se, exercendo um 

poder legalmente limitado, cuja prática vincula direitos e deveres. A norma individual não 

estabelece sanção, mas uma determinada conduta. O não cumprimento desta é então o 

pressuposto da sanção. 
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Maria Helena Diniz nos chama atenção para outra questão, a do poder normativo dos 

grupos sociais. Defende ela que a norma jurídica deve vir do Estado, porém, insiste em 

comentar que este não é o único elaborador de normas e “[...] falta-lhe o monopólio do comando 

jurídico; este também emerge dos vários agrupamentos sociais contidos no Estado, embora 

limitado ao âmbito de cada um.”354, a exemplo das igrejas, dos clubes etc. Em virtude disso, 

explica que somente terão juridicidades as normas que estiverem apoiadas na sociedade 

política355. 

A respeito das fontes do direito, conclui que:  

 

essas normas jurídicas (leis, decretos, costumes, sentenças, contratos) não são, 

como se vê, produtoras de direito, mas consistem no próprio direito objetivo, 

que brota de circunstância políticas, históricas, geográficas, econômicas, 

axiológicas e sociais (fontes materiais) que se completam com um ato volitivo 

do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário etc. (fontes formais). 356 

 

Tercio Sampaio Ferraz Junior, ao comentar sobre as fontes do direito, reconhece que 

além das antinomias e lacunas que podem existir no ordenamento jurídico, também há o 

problema quanto aos centros produtores de normas e suas unidades. Em razão disto, ensina que 

a teoria das fontes, em sua concepção moderna, retoma a consciência de que direito não é apenas 

um dado, porém “[...] uma construção elaborada no interior da cultura humana.” 357. Seu 

desenvolvimento vem da percepção do objeto como um produto cultural e não de um dado que 

vem da natureza ou é religioso. Mediante isto, a questão da teoria das fontes concatena-se com 

o problema da constatação do que seja direito no atual modelo de sociedade, condição que 

raciocina o fenômeno jurídico: “A teoria das fontes é, assim, um de seus instrumentos 
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primordiais, pois, por meio dela, torna-se possível regular o aparecimento contínuo e plural de 

normas de comportamento sem perder de vista a segurança e a certeza das relações.”358. De 

igual modo, diz o autor que a teoria das fontes proporciona regras que estruturam o sistema do 

ordenamento, que permite saber da entrada de uma norma no conjunto e a disposição dessa 

como jurídica. Destarte, quando se anunciam fontes no direito, estão se descrevendo os modos 

de formação das normas jurídica e sua entrada no regramento. Nesse contexto, Tercio Sampaio 

Ferraz Junior informa que as fontes estatais surgem primeiramente e trazem em si um 

formalismo e uma autoridade correspondente. Posteriormente, seguem-se as fontes de menor 

grau de certeza359, os costumes e as jurisprudências. Completam estas as fontes negociais, que 

são oriundas das atividades privadas, cujo grau de certeza, diz o autor, é ainda menor por 

acentuar uma elevada subjetividade, a exemplo da doutrina, sentimentos de justiça e 

equidade360. 

A respeito da legislação, são normas soberanas e delas brotam muitas regras: a 

Constituição, que é a lei fundamental do país e traz a estruturação do Estado, sem se comentar 

dos direitos e garantias de direitos individuais (elemento dos sistema) e da Constituição são 

elaboradas leis que materializam princípios. Para que sejam evitadas confusões terminológicas, 

o autor pontua que “norma é uma prescrição. A lei é a forma que reveste a norma ou um 

conjunto de normas dentro do ordenamento. Nesse sentido a lei é a fonte do direito, isto é, o 

revestimento estrutural da norma que lhe dá a condição de norma jurídica.”361. Dentro desse 

processo, podem as leis ser caracterizadas como materiais por razão de suas naturezas e por 

indicarem direito subjetivos ligados a direitos e obrigações e as formais, que se distinguem pela 
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forma que obedecem quanto à sua produção e meios de fazerem valer direito e deveres. Tercio 

Sampaio Ferraz Junior proclama ser possível acrescer os decretos, dentre outros atos 

normativos, regulamentos, regimentos, instrução normativa etc.  

Por isso, manifesta-se favorável à hierarquização das fontes como um modo de mapear 

as competências do Estado. Por meio da verticalização em primeiro lugar, portanto, viria a 

Constituição trazendo as competências do Estado, seguida pelas emendas constitucionais, leis 

complementares, ordinárias, decretos, portarias, considerando-se também os limites horizontais 

de cada uma. O autor entende serem possíveis a codificação e as consolidações em 

determinados casos. Todas essas atuariam como fontes formais internas, não devendo ser 

esquecidas as fontes internacionais, que estariam fundadas nas organizações e relações 

internacionais através dos tratados e convenções celebrados que foram aprovados no âmbito 

interno. Os tratados, valendo-se como acorde de vontade entre os Entes soberanos e as 

convenções, como os que foram celebrados com os organismos internacionais. Os costumes 

internacionais, segundo Tercio Sampaio Ferraz Junior, devem semelhantemente ser 

considerados, pois prevalecem sobre as ordens jurídicas nacionais362 e, em força, se equiparam 

às Constituições. 

Subsequentemente, apresenta o autor o segundo grupo de fontes, que, em valor, dada a 

objetividade, entende ser menor. Nesse estariam os costumes identificados como uma crença 

ou tradição. Para que não se faça confusão, define costume “como regra estrutural e norma 

costumeira como elementos do sistema de ornamento.”363. Quanto à doutrina é ela quem discute 

o costume para estabelecer a origem de sua força, demonstrando a continuidade e a crença da 

continuidade. Carregam os costumes, em si, a eficácia e a validade, assim como as demais 

normas, são divididos em espécies (secundum, praeter e contra legem). Destaca que os 
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costumes gerais, distinguem-se dos jurisprudenciais que decorrem de conclusões de juízes e 

tribunais, sem dizer que servem como fonte interpretativa da lei364. 

Encerrando o ciclo, estão as fontes de baixo grau de objetividade, em que estão as fontes 

negociais, ou seja, os contratos estabelecidos na forma da lei ou que a ela em nada contrariem 

e que vinculam as partes neles envolvida. Ao tempo em que são fontes, ficam sujeitos a outras 

quanto a validade. Nesse grupo, trabalhando para auxiliarem como respostas às lacunas, 

constam a analogia e os princípios gerais de direito. De acordo com Tercio Sampaio Ferraz 

Junior, a analogia não é fonte, mas instrumento técnico do qual o julgador se vale, os princípios 

gerais de direito, esclarece o autor, que remetem ao direito natural como fonte. Não são normas 

e sim, princípios365 e correspondem a regras estruturais, operando para o funcionamento do 

sistema e não são fonte do direito, pois atuam acima delas. 

Fala-se ainda da equidade, que visa à harmonia das circunstâncias concretas, ajustando-

se a norma a determinadas circunstâncias concretas, com o desejo de que seja justa. Também 

não é fonte. Pelo que se pode concluir que essa última categoria reporta-se “[...], no fundo à 

estrutura do sistema.”366. Por isso, pactua que, para haver uma coerência na teoria das fontes, 

deveria diferenciar repertório e estrutura do sistema, 

 

[...] Se assim o fizéssemos, deveríamos dizer que a estrutura contém regras 

que nos permitem identificar certos fenômenos socias como fontes de normas. 

Ou seja, a noção de fonte pertence à estrutura, não ao repertório. Isto posto, 

seria conveniente, distinguir entre a razão jurídica (doutrina, princípios gerias 

do direito, equidade, analogia) como conjunto de regras estruturais, e as fontes 

stricto sensu como elementos do repertório isto é, normas-origem do sistema 

(a lei, o costume, os atos negociais, a jurisprudência).367  
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Consequentemente, regras estruturais não são fontes no sentido puro da palavra, mas 

respondem e fazem parte do sistema, que transmite a ideia de imperatividade. O que constitui 

o sistema é o comportamento social368.  

Paulo Dourado de Gusmão369 concorda que existem duas fontes de direito, as materiais 

e as formais, porém manifesta que as materiais são as únicas fontes que assumem o verdadeiro 

sentido do direito, pois seu significado realmente condiz com a origem do direito. Ao contrário 

do que foi dito, ela reproduz os fatos econômicos, sociais e problemas de todas as espécies. 

Sendo assim, dá subsídio, ou melhor, conteúdo para as normas jurídicas. As formais ficam 

disponíveis às formas (lei, costume e etc.) que devem ser usadas para revestir aquelas. Inclusive 

observa que deve ser feita uma diferenciação da fonte de cognição da fonte de produção 

jurídica. À primeira correspondem os:  

 

meios de conhecimento do direito. Nesse sentido, confunde-se com as fontes 

formais. Porém, por fonte de cognição pode-se compreender também as várias 

matérias de que o legislador se serve para dar conteúdo às normas por ele 

formuladas, em função das quais pode-se ter o conhecimento mais exato das 

mesmas. Nesse último sentido, identifica-se com fonte material. 370 

 

A fonte de produção “é a norma ou conjunto de normas que dão o modo (regras) de 

criação de normas jurídicas, p. ex., as regras constitucionais de elaboração e aprovação de 

emenda constitucional.”371. Em casos assim, fala-se de fonte de produção fundamental ou 

primária, pois está pontuada a forma de elaboração de normas jurídicas que se encontram 

alocadas na Constituição e fontes de produção secundárias ou subordinadas, pois cumprirá esta 

seu serviço, ao observar a primeira (leis, regulamentos e outros). “As fontes de produção são 
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formais [...], porque são encontradas na Constituição ou em leis.”372. Explica ainda Paulo 

Dourado de Gusmão que: 

 

[...] há quem faça distinção entre fonte de qualificação e de conhecimento: a 

primeira dá juridicidade e validade às demais normas, enquanto que a segunda 

estabelece as formas pelas quais pode-se conhecer o direito (lei, costume, 

regulamento, tratado e etc.). Finalmente, temos também quem reduza as fontes 

à autoridade qualificada competente para prescrever normas jurídicas.373 

 

Paulo Hamilton Siqueira Júnior lembra que, para o juspositivismo, o Estado é a única 

fonte do direito. Posicionam-se assim visto que as normas elaboradas e formalizadas saem de 

órgãos considerados competentes, devendo então ser reforçado o princípio da prevalência de 

uma respectiva fonte de direito sobre as demais. Chega a comentar que os positivistas 

reconhecem um sistema jurídico complexo, ou seja, que possui várias fontes de produção e que 

é categorizado, mas preferem atribuir à lei (fonte de qualificação) uma posição de destaque 

sobre fatos ou atos que são chamados por eles de fontes subordinadas.  

Avançando, Miguel Reale argumenta que existem quatro tipos de fontes do direito: a 

legal, cujo principal responsável é o Estado; a consuetudinária, que é representante do poder 

social e é atinente à vida em coletividade e ainda, manifesta-se constantemente por meio de 

atitudes; a jurisdicional, que condiciona o Poder Judiciário por meio de sentenças produzidas 

em várias instâncias, e a negocial, que se conecta ao poder dos indivíduos em poder firmar 

vínculos ordenatórios. Acerca da doutrina, pontua o autor, não é fonte do direito justamente 

pela falta do requisito de poder decidir. Indica posições, mas não as torna obrigatórias. Por esse 

motivo também não criam modelos jurídicos e sim, dogmáticos e hermenêuticos374. Quanto às 

outras funcionalidades, cabe à doutrina favorecer as condições que tornam legítimas as fontes 
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de direitos e depois, seus significados e os alcances dos modelos jurídicos, que ajudou a 

elaborar375. Nos termos da teoria das fontes, que opera o estudo da validade do processo ao qual 

a regra foi submetida, as normas produzidas pelas fontes de Direito devem seguir os requisitos 

de fato e de direito que foram fixados. Esses, além de se referirem às suas elaborações, 

correspondem às naturezas e finalidades.  

Paulo Dourado de Gusmão, fazendo referência às fontes materiais do Direito, diz que 

trazem a disposição de fenômenos sociais, tradições e ideais que fornecem matéria ao legislador 

para a criação das regras jurídicas. Seria esse o porquê de serem confundidas com fatores sociais 

do direito ou a realidade histórico-social, neste caso “[..] o econômico, o geográfico, o moral, 

o religioso, o técnico, o histórico e até o ideal predominante de uma época (valores)”376. As 

fontes formais cumprem seu papel como “[...] meios ou as formas pelas quais o direito positivo 

se apresenta na História [...]”377. Além de meios, são expressões do direito. Assim, enquanto as 

fontes materiais representam e indicam os conteúdos que se tornarão jurídicos, as formais são 

os meios ou as formas para que isto aconteça. Como fontes formais, temos as estatais (a lei) ou 

de direito escrito. Trata-se de normas vigentes no território brasileiro e garantidas pelo poder 

público; e as não-estatais (o costume, o contrato coletivo de trabalho, a doutrina, o tratado 

internacional, dentre outras.). Paulo Dourado de Gusmão faz questão de classificar as fontes 

formais em três categorias: 

 

[...] 1ª, fontes estatais do direito (lei, regulamento, decreto-lei, medida 

provisória); 2ª, fontes infra-estatais (costumes, contrato coletivo do trabalho, 

jurisprudência, doutrina); 3ª, fonte supra-estatais (tratados internacionais, 

costume internacionais, princípios gerais do direito dos povos civilizados).378 
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Entende Paulo Dourado de Gusmão ser possível completar ainda mais as fontes formais 

indicando que existem as de direito interno, ou seja, as que se encarregam de direito nacional, 

as de direito comunitário como as do direito da União Europeia e as de direito internacional. 

No que diz respeito ao escalonamento das fontes formais do Direito, comenta que há uma 

hierarquia que se origina da superioridade ou supremacia “de umas e da subordinação de outras, 

enquanto entre fontes de igual valor há igualdade e coordenação.”379. Lembra que, em relação 

a outros sistemas, o brasileiro traz que a lei é “a principal fonte do direito estatal, com validade, 

eficácia e aplicabilidade no território do Estado [...]”380. Entre as características que possui pode 

ser definida como norma escrita, de conteúdo geral ou abstrato (que não pode disciplinar um 

caso particular, mas uma série deles) que pode ser aproveitada enquanto não for revogada. 

Tende a ser formulada por assembleia ou por chefe do governo. Quando isso se dá, no caso do 

primeiro recebe o nome de lei e, por meio deste último, atribui-se a indicação de decreto-lei, 

medida provisória. A lei difere, em conceito, dos costumes e a sua formulação é mais complexa. 

Paulo Dourado de Gusmão escreve que ao inverso do direito moderno que é denominado pela 

generalidade, na “[...] antiguidade, nada mais era do que a redação oficial, solene, de costumes 

tradicionais. Assim foi a Lei das XII Tábuas do Romanos (§164), bem como o Código de 

Hamurabi (§160).”381.  

No caso do Brasil, enquanto a lei pode ser formal, ou seja, autônoma, diz Paulo Dourado 

de Gusmão que há casos em que ela é material, em outras palavras, tem conteúdo, mas não tem 

a autonomia necessária. Assim depende de uma norma formal. Basta então dizer que as leis 

enfrentam o controle de constitucionalidade, de legalidade dos decretos (regulamentos) e dos 
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atos administrativos382. Consequentemente dispõe o autor que legislação constitucional sempre 

estará em primeiro lugar (Constituição e emendas constitucionais), vindo, na sequência, as 

demais normas (complementar, ordinária e etc.). Acredita que o tratado internacional pode ser 

aplicado no território brasileiro como fonte fundamental, porém, desde que esteja incorporado 

ao direito interno, tendo o valor de lei ordinária. O contrato que não transgredir a norma pública, 

há de ser também considerado como fonte de Direito, estando equiparado à lei ordinária. A 

doutrina e jurisprudência também podem ser fontes, desde que estejam subordinadas à lei. Os 

princípios gerais de direito somente podem ser aplicados como fonte formal, na ausência de 

outra norma aplicável ao caso concreto. Do exposto, conclui Paulo Dourado de Gusmão, a 

respeito das leis, que: 

 

[...] a hierarquia das fontes formais no sistema continental ou legislado é a 

seguinte: 1º, Constituição e leis constitucionais (emendas constitucionais); 2º, 

leis complementares; 3º, leis ordinárias e tratados internacionais incorporados 

ao direito interno. Dentre as leis, as federais predominam sobre as estaduais e 

estas sobre as municipais, enquanto a complementar prevalece sobre a lei 

ordinária; 4º, costume; 5º, contratos coletivos de trabalho, que, desde não 

transgridam norma de ordem pública, tem valor de lei ordinária; 6º, 

regulamentos. Princípios gerais do direito, quando não existir norma a ser 

aplicada ao caso concreto, isto é, no caso de lacuna.383 

 

Com relação ao direito costumeiro, reforça Paulo Dourado de Gusmão que é a fonte 

mais “antiga do Direito”384, porquanto os próprios códigos nada mais eram do que compilações 

de costumes. Um dos motivos destes existirem se deve à ausência da escrita. Portanto, os 

costumes se corporificam com a repetição de condutas sociais. São elementos dos costumes a 

repetição, a habitualidade, a uniformidade e a interrupção de um ato ou uma conduta semelhante 
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em um meio social385. Costume, segundo o autor, não deve ser confundido com usos sociais, 

pois aqueles são obrigatórios, jurídicos e correspondem a uma necessidade jurídica386. Somente 

depois de muito tempo é que os costumes nas sociedades foram compilados. Consta que os 

costumes operam por força obrigatória, que se inicia com a convicção e depois recebe 

confirmação pela utilidade. Como Orlando Gomes, Paulo Dourado de Gusmão ressalta que 

podem existir costumes segundo as leis, ou seja, os que existem para preencherem as lacunas 

daquelas e os que firmam posturas contrárias. Por prevalecer a lei, aqueles não conservam 

validade. Em relação ao Brasil, são considerados fontes subsidiária do direito387, sendo 

respeitados e aceitos os que se encontram de acordo com a lei e podem ser usados na ausência 

dela. Do tempo em que não forem cessados ou houver a criação de uma norma que os impeçam, 

são respeitados e mantidos. Paulo Dourado de Gusmão entende que por prevalecer a lei, o 

costume deve ser provado por quem o invoca. 

Orlando Gomes388 notifica que não há um consenso sobre a classificação das fontes 

formais. Ao tempo em que surge a lei e o costume, há os que se manifestam pela inserção da 

jurisprudência e os princípios gerais do Direito. Existem, ainda, os que são partidários pela 

adição da doutrina e equidade. Sendo assim, conceitua fonte formal: 

 

[...] como forma de expressão e do Direito Positivo, só o costume e a lei podem 

classificar-se, sem controvérsia, sobre essa rubrica. Justificam-se, não 

obstante, referências à jurisprudência e à doutrina pela função colaboradora 

que exercem na elaboração do Direito.389 
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Dentro da ordem jurídica, Orlando Gomes comenta que entre os povos ocidentais é 

comum que se atribua o prestígio à lei em relação ao costume, como fonte do Direito390. Diante 

disso, é o Estado quem se encarrega de exercer o monopólio da força coercitiva, editando regras 

e normas como formas de expressão de Direito, prevalecendo então aquelas sobre o costume. 

Assim, como lei, devem ser compreendidos também os decretos e os regulamentos, que se 

diferenciam em virtude da fonte de que emanam e os fins para o quais são determinados. 

Consequentemente, ao tempo em que a lei é destinada a um fim geral “[...] os decretos e 

regulamentos prendem-se à execução dos diplomas legais.”391. No que concerne ao decreto-lei, 

mesmo que ele possua conteúdo e escopos de leis, refere-se a ato do Poder Executivo que é 

praticado em razão da função legislativa por usurpação ou delegação. O ponto máximo da 

distinção deste é o tempo de uso e a permissão atribuída pela Constituição quanto à sua 

utilização em situações e/ou matérias específicas.  

Os regulamentos chegam a deliberar para facilitar a execução das leis. Curiosamente 

não são de uso exclusivo do Executivo. O Judiciário e Legislativo também podem deles dispor, 

todavia não possuem ou tratam de matéria de direito novo392, mas mediam, de forma uníssona 

à conformidade das disposições legais que abordam. Neste caso, em havendo leis inexigíveis 

por falta de regulamentação, considera-se a necessidade de sua publicação, argumenta Orlando 

Gomes. O decreto é ato do Poder Executivo e opera para promover situações indicadas na lei, 

explicando-as e dando-lhes execução. Afirma também que apenas os “decretos-regulamentos 

são fonte jurídica.”393, ficando de fora as portarias e os avisos, por serem dirigidos e vinculados 

apenas às autoridades. 

Posto isto, para Orlando Gomes, são fontes de direito: 

 

                                            
390 Ibid., mesma página. 
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[...] as manifestações do próprio direito objetivo (normas agendi) vigente para 

todos no âmbito do domínio do ordenamento jurídico do Estado, é manifesto 

que o contrato de Direito Privado não é, em hipótese alguma, fonte de direito, 

já que a regulamentação contratual é válida tão-somente para as partes e não 

para número indeterminado de destinatários, independentemente do 

consentimento dessas pessoas.394  

 

Dado isso, as convenções coletivas e os regulamentos de autonomia não são 

reconhecidas como fontes do direito395 por Orlando Gomes, ao inverso dos costumes. A esses 

é posto como cobrança tão somente a identificação de determinadas características. Neste 

intento, diz que correspondem os costumes ao uso geral que serão analisados a partir de um 

acreditar que corresponde a uma circunstância jurídica e que se destacam pelas habitualidades 

cumpridas e pela força que possuem. Em virtude disso, podem ser chamados de fontes. A 

principal contribuição para formação do Direito, nas palavras de Orlando Gomes, vem da forma 

“[...] de sua revelação nas sociedades rudimentares. Os monumentos legislativos da antiguidade 

mais remota foram condensação de costumes.”396. Sem demora carregam dentro de si dois 

requisitos, o objetivo (o uso constante por todos) e o subjetivo (a convicção geral). Por tratar 

de uma necessidade jurídica, diferenciam- se dos costumes morais e religiosos e, de igual modo, 

de hábitos ou práticas com fins diferentes dos jurídicos. Segundo o autor, o principal problema 

do Direito moderno está em conhecer o fundamento da “força obrigatória do costume”397. Em 

virtude disso, há então duas reações: 

 

ou a autoridade do costume se consagra pela afirmação do legislador, ou pela 

aceitação do juiz. A tese da confirmação legislativa é inadmissível na sua 

fundamentação e em suas consequência, não passando de intolerável 

exageração do papel do legislador para lhe reservar o monopólio da produção 

normativa, que eliminaria o costume como fonte formal do Direito. A tese da 

confirmação jurisprudencial é aceitável. Segundo seus adeptos, o costume 

adquire força obrigatória quando reconhecido e aplicado pelos tribunais. 

Necessário, portanto, se consagre através da prática judiciária.398 
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A respeito do tempo, embora haja para alguns a exigência do uso como prova para serem 

aplicados pelos tribunais, explica Orlando Gomes que para outros ela é dispensável, pois os 

costumes referem-se à fonte formal do Direito. Acerca dessa matéria, manifesta-se pela 

primeira opção e esclarece que o uso se divulga por meio de três segmentos: secundum legem 

(acham-se indicados na lei), praeter legem (servem de complemento à lei, em casos de lacunas) 

e contra legem (são opostos a uma determinada lei). Assim, em comparação entre o Direito 

escrito e Direito consuetudinário, revela que a lei se sobrepõe a este399 por ser certa, precisa e 

rígida, diferente dos costumes que são incertos, inseguros e modificáveis de acordo com a 

necessidade das sociedades. Condições que, segundo Orlando Gomes, fazem com que eles 

sejam insignificantes em razão das legislações atuais, limitações e força obrigatória que as leis 

produzem. Consta que o uso normativo é distinto dos usos negociais e integrativos, estes 

indicam apenas a interpretação dos negócios jurídicos400. 

Acerca da jurisprudência como fontes formais, Orlando Gomes manifesta que existem 

os que a consideram e outros não. Como sinônimo de Ciência do Direito, a jurisprudência é o 

resultado de milhares de decisões dos tribunais sobre infinitas matérias. É a consequência de 

um longo trabalho de interpretação do Direito Positivo. É inquestionável a sua importância, 

mas discorda desta como fonte de Direito, haja vista que os julgados não criam regras jurídicas. 

O juiz é servo da lei, por isso não pode ir contra ela. No mesmo intento, o efeito fica sujeito às 

partes por não possuírem “[...] os caracteres de generalidade, abstração e permanência, próprios 

das normas jurídicas”401. 

Por conseguinte, a doutrina é o meio pelo qual pensamentos são configurados e 

traduzidos em manuais, tratados e esclarecimentos. Acredita que cuida da questão teórica do 
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Direito, mas, como escreve Miguel Reale, Orlando Gomes desconsidera a doutrina como fonte 

formal de Direito por tratar de conclusões pessoais e não de objetos com força vinculante. Ela 

contribui para o universo jurídico ensinando e influenciado, porém sua finalidade fica adstrita 

a isto. 

Nesta ordem, são percebidos os princípios gerais do direito e a equidade. Para Orlando 

Gomes, “os princípios gerais do Direito poderiam ser cogitados com uma de suas fontes 

formais, se definidos como a cristalização, em termos abstratos, do conjunto de preceitos 

normativos do ordenamento legal.”402. Acerca dessas suas relevâncias, ficam condicionadas à 

interpretação da lei. Mesmo que haja omissão às ideias jurídicas, o suporte é buscado na lei e 

em razão disso, também não devem ser tidos como fonte. A respeito da equidade, compreende 

que em determinados casos pode ser fonte de Direito, ou seja, “quando a própria lei compete 

ao juiz a atribuição de julgar consoante seus ditames.”403 Essa se faz diferente pela 

particularidade do fato (considera-se os elementos de fato que normalmente não seriam), 

espécie e ainda, a subjetividade da decisão (o juiz determina as consequências jurídicas por 

meio de sua consciência), o que o leva a concluir que:  

 

no estudo das fontes formais, cumpre distinguir, com Perassi, os fatos de 

produção jurídica dos fatos de comércio jurídico ou de realização jurídica. 

Só os primeiros provocam o nascimento, a modificação ou a extinção das 

normas do ordenamento jurídico, pelos dois processos conhecimentos, o 

processo social indistinto, como é o costume, e o que se concretiza mediante 

manifestações de vontade do Poder competente, como a lei e o regulamento. 

Os outros fatos são fontes de direitos e obrigações subjetivas.404 

 

Miguel Reale405 anota que o importante é reconhecermos que as normas têm vigência, 

ou seja, validade objetiva, encontrando-se nesta posição as normas ou cláusulas que atendem 

                                            
402 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 49. 
403 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 50. 
404 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 51. 
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aos requisitos propostos pelo ordenamento jurídico quanto à sua produção e que podem ser 

considerados válidos. Aquém do processo pertinente para a estruturação da validade, deve ser 

observado o processo de atualização que as normas ou cláusulas podem sofrer.  

Logo, quando: 

 

uma lei, uma sentença, um costume ou um negócio jurídico são produzidos de 

acordo com os parâmetros superiores que disciplinam sua elaboração, eles 

adquirem juridicidade, determinando o que pode e deve ser considerado “de 

direito” por seus destinatários.406 

 

Seria essa a razão de as normas jurídicas não surgirem por acaso ou mero encanto. Elas 

se comunicam e entrelaçam aos interesses e pretensões, privadas ou públicas. Miguel Reale 

alerta para a possibilidade da afirmação de que, quando é dito que as fontes criam e estabelecem 

diretrizes obrigatórias, isto acontece em virtude do poder que cada espécie de fonte possui e, 

assim, trata-se do conteúdo estabelecido pela fonte e não diferente. Portanto é possível dizer 

que o conteúdo de uma fonte de direito “[...] são as regras jurídicas por ela enunciadas, a fim 

de serem declaradas permitidas ou proibidas determinadas formas de conduta, ou serem 

especificados certos âmbitos de competência, em dada conjuntura histórica.”407 

Da compreensão do conteúdo das fontes do direito em termos de modelo, estabelece 

Miguel Reale que existem qualidades que são próprias às fontes, neste caso a da validade 

autônoma e objetiva e o seu sentido prospectivo408. São elas que condicionam a reafirmação de 

que o “[...] conteúdo das fontes só é adequado e compreendido em termos de regras ou normas 

de direito, quando, entre elas, dá realce aos modelos jurídicos.”409. Normas e modelos jurídicos 

não são sinônimos. Apesar de o segundo ser espécie do primeiro, possibilita o desprendimento 
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do conteúdo originário do legislador, para que sejam atendidos fatos e valores supervenientes 

e obtidos a partir das novas compreensões. A instituição do modelo jurídico também deve ser 

feita nos moldes do que é disponibilizado pelas Constituições dos países. Dessa forma, para 

Miguel Reale: 

 

[...] só a compreensão do conteúdo das fontes de direito em termos de modelo 

jurídico tem a virtude de torná-lo suscetível de realizar-se ou efetivar-se na 

plenitude de sua potencial validade, não somente possibilitando que a regra 

jurídica seja vista como algo objetivo e válido de per si (independentemente 

da intenção originária de quem a pôs in esse em todo o leque de suas 

virtualidade, até que surja imperiosa necessidade da revogação da norma 

vigente para dar lugar a novo processo normativo.410 

 

Dado isso, Miguel Reale comunica que modelos jurídicos são espécies de modelos do 

Direito, devendo ser revelados os modelos dogmáticos ou hermenêuticos411. A diferença maior 

entre aqueles é a da natureza prescritiva, a prática em regerem os atos futuros. Os modelos 

hermenêuticos cuidam dos aspectos teóricos. Diferente daqueles, esses não têm o poder de 

forçar o indivíduo a agir em conformidade com o que é interpretado como correto. O modelo 

jurídico atua disciplinado em fins concretos que o alocam no dever-ser do Direito412 que se 

originam de um dado complexo de regras descritas nos moldes do que é determinado pelo 

ordenamento jurídico. Do ato de conversão do conteúdo da fonte do direito em modelos 

jurídicos, Miguel Reale fala que será criada uma estrutura que se desloca no tempo, até quando 

permanecer em vigor a fonte, vinculando-se ela à experiência jurídica. 

Na gênese dos modelos jurídicos, procura comentar da natureza dos modelos jurídicos, 

ou seja, estruturas que surgem e interagem no contexto da mesma experiência, como objetos 

histórico-culturais. Quando adentra na seara da norma e do poder, duas curiosidades saltam aos 
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olhos: de início, a de que a norma não sobrevive sem o poder e a outra é a de que, na história 

do processo cultural, a: 

 

regra do direito nasce graças ao poder, e somente subsiste se o dever-ser do 

poder e se incorpora na estrutura da norma, o que demonstra a sem-razão do 

decisionismo que só dá valor ao ato de decidir, erradicando-o no processo em 

que a decisão é tomada.413  

 

Neste prisma, os modelos jurídicos são legítimos, mas a legitimidade depende tanto da 

fonte de que se origina, como também do conteúdo ético social que promove a interpretação e 

aplicação ao longo do tempo. Quanto à necessidade de formatar um conceito de modelos e 

normas jurídicas, compartilha Miguel Reale, nesta ordem, que se trata de: 

 

[...] um complexo de regras diversas, correlacionadas entre si, em razão de um 

objetivo comum, que consiste em disciplinar diversas hipóteses de 

interpretações e aplicações da lei. Normas jurídicas há, no entanto, que são 

meras formulações de um ou mais juízos, cada um deles válidos ou 

prescritivos de per si [...] vê-se, por conseguinte, que na legislação se 

encontram, ora correlacionados, ora não, modelos jurídicos e normas jurídicas 

comuns, estas em geral enunciadas de juízos dotados de sentido em si pleno e 

concluso, não precisando ser reportados estruturalmente a outros dispositivos 

para determinar-se o seu teor.414 

 

Ao abordar as espécies de modelos, indica o legislativo, que é composto de leis, decretos 

e resoluções e o que torna este modelo distinto é a sua validade. Em relação aos demais, é o que 

se destaca. Na sequência vem o costumeiro, que pode assumir, em determinados casos, maior 

relevância do que o modelo legal. Compartilha Miguel Reale que este se encontra constituído 

de usos e costume. Tal categoria tem por hábito, permear-se em novas perspectivas de 

desenvolvimento e visões que estão diretamente ligadas ao âmago da sociedade.  
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Conta-se ainda com modelos jurisdicionais, que são oriundos de decisões judiciais e 

podem ser encontrados subordinados ou atrelados a aplicações abstratas ou concretas e 

autônomas que são formados de dois princípios. O juiz não pode deixar de sentenciar e, quando 

a lei é omissa, o julgador faz o papel do legislador. Ao final, constam os modelos jurídicos 

negociais que tomam conta do acordo das vontades, mas sem conflitar com qualquer outro 

modelo, inclusive o legal. 

Lembra-nos que um modelo jurídico não adquire poder por ter se originado de uma 

decisão do poder, antes precisa ser este competente, o que no caso Brasil multiplica as 

preocupações, visto a existência da Constituição que não admite preceitos que lhe causem 

conflitos415. Semelhantemente não se confunda ordenamento jurídico, com a totalidade de 

experiências de um povo ou o desenvolvimento de sua história. De igual modo “[...] não se 

estrutura nem concebe o ordenamento jurídico sem lançar mão de elementos teóricos, tal a 

correlação que existe, notadamente no mundo cultural, entre a realidade subjacente e seus 

símbolos [...].”416. 

Enfim, de tudo que é apresentado, diz Miguel Reale que, por meio de conceitos, há a 

insistência de alcançar o sentido que a fonte dispõe de causas e pressupostos materiais no limite 

de esclarecer a norma jurídica. Portanto, devemos nos fixar na compreensão de que elas “[...] 

não explicam apenas normas de comportamento mas também de competência, até mesmo no 

plano do Direito Privado [...]417. A despeito da fonte de direito e validade jurídica e, do outro 

lado, do modelo jurídico e a eficácia jurídica, ressalta que em todas as situações há uma conexão 

entre a validade e a eficácia, visto que são essas que promovem a positivação do direito. Logo, 

existe norma válida quando é produzido efeito sobre o fato e eficácia, de seu adentrar no 
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universo jurídico, sem qualquer tipo de conflito ou contradição à norma existente. Sobre os 

termos utilizados, Miguel Reale escreve que modelo “[...] não é senão uma espécie do gênero 

estrutura, entendida como um conjunto de elementos que entre si correlacionam e implicam de 

modo a representarem dado campo unitário de significações.”418 Desta forma, toda estrutura 

social é única e dinâmica e possui diversos elementos que fazem parte das estruturas culturais 

e vem a adquirir a qualidade de modelo quando cria equilíbrio e um norte a ser seguido, 

inclusive estando aberta a novas possibilidade de valorações. Deste tempo, afirma que um 

modelo é uma típica estrutura normativa, uma expressão dever-ser que se refere a algo “[...] de 

maneira explicativa, no plano da idealidade lógico-matemática, quer se relacione com algo que 

deve ser de maneira prescritiva, como atitude ou momento de vida no plano existencial.”419  
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4 O Pentateuco. 

 

Muito mais do que uma simples ferramenta religiosa ou um manual de convivência, a 

Torah é hoje símbolo de fé e, também, de estudos e orientações. Interpretada como vocábulo 

interdenominacional, cujo significado maior vai além de sua composição, ou seja, de doutrinas 

e leis judaicas, tanto pelo que ensina como pelo que representa, seus textos podem ser 

localizados na forma escrita (xebbiktav) e não escrita (xebbᵉ‘al-pel - Torá Oral ou Talmude). 

Nathan Ausubel diz tratar-se de um fenômeno que reúne em si “[...] a filosofia da crença 

religiosa, no culto, na lei, e o guia de conduta moral, e que, num passado não muito remoto, 

abrangia e governava a totalidade da vida judaica [...]”420.  

Neste sentido, por sua importância ser tão intensa, confunde-se com o próprio tempo e 

a história da humanidade. Motivo esse que faz com que seja o “[...] cerne da total preocupação 

dos judeus.”421. Para que compreendamos esta afirmação, no Império Persa, a Torah foi 

indicada para ser a Constituição Legal do povo hebreu422. E mais, por descrever determinadas 

particularidades e características de um povo, do contato deste com as demais sociedades 

existentes à época, do tempo em que foi caligrafada e agrupada e o efeito que causou nos 

indivíduos e sociedades, merece, portanto, toda a nossa atenção. Mensuremos que o conteúdo 

da Torá, mudou muitas crenças e convicções do mundo antigo e ainda neste tempo gera muitas 

alegrias. 

A princípio, saibamos que coopera para o estudo da Torá o fato de estar agrupada em 

três partes: Lei (Pentateuco), Profetas (Nebiim) e Hagiógrafos (Ketubim). Embora não seja o 

objetivo deste trabalho aclarar todas, de maneira sucinta serão exibidas na intenção de serem 

elucidados alguns pontos. Destacamos que inverteremos a ordem de apresentação delas para 
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cooperar com a compreensão do trabalho, começando então a disposição pelos Profetas, 

Hagiógrafos e por fim, o Pentateuco. Comunicamos ainda que o estudo da Torá entre os 

israelitas, como antes, é tido como um requisito obrigatório, a compreensão do bem possível 

através de “[...] princípios democráticos e igualitários.”423, cujo estudo encontra-se disponível 

a todos. Sem dizer que todos devem se dedicar àquele até os últimos dias de suas vidas, pois, 

do contrário, correm o risco de esquecê-los. 

Sendo assim, na segunda seção424 da Torá, ou seja, na dos Profetas (Nebiim), há a 

subdivisão desta em outros dois fragmentos: a dos Profetas Anteriores e a dos Posteriores. O 

Profeta é o ser que falava “[...] socialmente motivado, inflamado por uma paixão pela 

Humanidade, pela justiça e pela verdade,”425 motivo pelo qual Moisés se destacou e, depois, os 

indivíduos que vieram na sequência. Há registros de que eram divididos por escolas426: a 

primitiva (Samuel, Natan, Elias e Eliseu), shaman-videntes (a partir da era dos Profetas Amós 

e Isaías) e canônicos (que se colocavam contrários aos governos corruptos; persistiam nos 

ensinamentos que foram introduzidos por Moisés). Apesar das condições sociais daqueles não 

estarem ligadas à missão desenvolvida, o papel promovido por eles encontrava-se intimamente 

conectado aos assuntos sociais dos grupos e não só os religiosos. 

De acordo com Nathan Ausubel, a parte do Nebiim é o coração da Tora. Por isso apregoa 

que: 

 

não se encontram, em todas as literaturas sagradas da Humanidade, 

documentos em que melhor expressem tão elevados sentimentos e aspirações 

a uma sociedade liberta da guerra, da fome e da opressão. O judaísmo rabínico 

foi edificado sobre esses fundamentos ético-religiosos. Os autores dos 
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Documentos Proféticos foram, de certa maneira, desbravadores do espírito; 

abrirão caminhos de luz na escuridão da selva social da Antiguidade.427 

 

Por conseguinte, em relação aos primonatos, são reunidos o Livro de Josué (sucessor de 

Moisés, que segundo o próprio Talmude teria sido o autor dos últimos versículos da parte final 

do Livro de Deuteronômio); dos Juízes (que retrata momentos célebres, no qual prevalecia o 

sistema intertribal); 1º e 2º Samuel, onde são feitas as indicações de um personagem por nome 

de Samuel que ao mesmo tempo é Juiz, Sacerdote, Profeta de Israel e Líder Político. Consta 

ainda nos respectivos Livros, referências aos Reis Saul e Davi; este último foi o que estabeleceu 

o pré-modelo de Estado de Direito. Deve ser apresentado também seu filho e sucessor, ou seja, 

Salomão, que é famoso por suas sentenças piedosas e equilibradas, sem falar nos grandes 

acordos comerciais de que participou. Infelizmente, com a morte deste, acontece a divisão do 

“reino”, que era formado por doze tribos, no do Norte, onde persistiram os sistemas de 

sucessões e várias dinastias e no do Sul, que era representado por Judá e optou por permanecer 

fiel à família do Rei Davi. Encerra-se este componente da subdivisão, com os livros de 1º e 2º 

Reis, cujas figuras principais são os profetas Elias e Eliseu. Também, acessa-se às últimas 

notícias de Israel, antes de ser invadida pelos Assírios (ano de 722 antes da Era Comum 

(a.E.C.)) e de Judá, pelos babilônicos (587 a.E.C).  

Em relação aos Profetas Posteriores, são posicionados os Livros de Isaías (final do 

século VIII antes da Era Comum). Nestes, existe a comunicação do Messias, o Senhor, que 

havia de vir para salvar o homem de sua situação de erros. Dado o mérito, é conhecido como o 

Quinto Evangelho. Na continuação desta categoria, são predispostos os Livros de Jeremias, 

onde são indicados muitos temas e o de Ezequiel que traz profecias e diversas narrações. Ato 

posterior, vêm os chamados Livros Históricos. Conta-se com um total de doze exemplares; os 

mais curtos retratam diferentes períodos. São eles: os Livros de Oséias (o Profeta do Norte); 
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Joel (Profeta Pós-Exílio); Amós (Profeta Clássico – século VII a.E.C.); Jonas; Miqueias 

(Profeta de Judá); Naum (final do século VII a.E.C.); Habacuque (sujeito que enfrentou muitos 

conflitos pessoais, por não compreender a aplicabilidade da tolerância divina); Sofonias; Ageu 

(Profeta Pós-Exílio babilônico); Zacarias (o que falou assessorando a Ageu); e por fim, 

Malaquias (considerado o último Profeta da Tradição Clássica – século V a.E.C.). 

Nathan Ausubel entende que uma melhor compreensão desta parte da Torá vem da 

percepção do ambiente social vivido. Essa percepção permite saber os problemas sociais, 

políticos, econômicos e religiosos relativos à sociedade israelita. Deste propósito, explica então 

que, com o estabelecimento da monarquia, há a passagem de um povo nômade-pastoril para 

fase agrícola428. Nos clãs patriarcais e tribos, como já fora dito, não eram feitas distinções entre 

ricos e pobres. Por meio do modelo implantado por Moisés, havia a distribuição equitativa da 

terra. Com a alternância para sistema agrícola, os simples administradores da propriedade, pois 

a terra era de Deus, começam a ser tratados como donos e são cobrados assim. Nem todos 

conseguem manter-se ativos economicamente e é neste instante que diversas dificuldades 

passam a ocorrer. Conforme a economia avança, as desproporções seguem no mesmo ritmo. 

Enquanto muitos negociam, outros não possuem as mesmas condições. Os anciões já não são 

mais ouvidos e, da mesma forma, não administram e julgam os homens. Tais ofícios ficam por 

conta dos administradores distritais que são igualados a governantes e usam da brutalidade para 

se firmarem. Indo contra a maré, destacam-se então os Profetas, como vozes da igualdade e da 

democracia. 

Na terceira parte da Torá, há a conferência e a indicação dos Livros Hagiógrafos 

(Ketubim - adjetivo relativo à hagiografia), ou seja, onde estão escritas diversas fases históricas 

e esta tem profunda conexão com as demais. Nathan Ausubel429 afirma que, para os judeus, a 
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busca da sabedoria encontra-se na necessidade de se conhecer o homem e o Universo, por meio 

da praticidade direta e dos aspectos que disponibilizam. Tal disposição é o que fez desta 

sociedade uma das mais avançadas. Diz ainda o autor que não se sabe quais foram os critérios 

adotados para agregar todos os livros anexados aqui, porém, acredita-se que isto se deu 

mediante muitas discussões. 

Dessa forma, seguem, nesta categoria, o Livro de Salmos (composto por hinos poéticos 

e orações hebraicas; grande parte dos poemas que constam nessa obra são atribuídas ao Rei 

Davi e há a menção a escritos de Moisés e também, muitos outros); o de Provérbios (com 

conselhos aos homens, dentre outros temas semelhantes); o de Jó (um drama contado); o de 

Daniel (cuja postura se sobressaiu dentro da corte babilônica e de outros regimes que a 

sucederam); o de Esdras (aquele que comentou o retorno de todo o povo hebreu, após o exílio 

da Babilônia); o de Neemias (uma autobiografia de um homem que se tornou governador em 

Judá, quando ela ainda se encontrava sob o domínio dos persas) e os Livros de 1º e 2º Crônicas 

que explicam as facetas dos hebreus durante o reinado de Davi. Complementam esta divisão 

outras cinco obras que possuem idêntico valor: Cânticos dos Cânticos (que aborda o amor); 

Rute (onde é contada a fidelidade de uma nora à sua sogra em tempos difíceis); Lamentações 

(que indica a destruição de Israel); Eclesiastes (que fornece conselhos práticos para a vida dos 

homens); e Ester (que aqui é destacada como sendo aquela que evitou um genocídio). 

Em linhas gerais, é possível concluir que todos os Livros que compõe a Torá, além de 

falarem de comportamentos humanos, indicam as sociedades políticas da época, sugerindo uma 

inclinação e direcionamento para a fixação de parâmetros mínimos de convivência humana e 

pacífica. Premia, no mais, a promoção da liberdade e igualdade entre os homens. Ao contrário 

do que se ouve, não são localizados incentivos e/ou promoções ao desrespeito às autoridades, 

nações e homens. Antes, fala-se de temas como a divindade, o próprio homem, a liberdade, a 

igualdade e o respeito mútuo entre os seres. 
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Quanto ao Pentateuco é “um autêntico código de ética e de comportamento social, cujo 

cumprimento identifica um conteúdo e uma prática voltada aos direitos humanos mais tarde 

protegidos”430. Além de ganhar o nome de Lei de Moisés (Chumash), pode ser localizado 

atualmente na Lei Hebraica. A etimologia da palavra no grego é identificada: de Pentateuchos, 

o Livro de cinco volumes, ficando para as traduções mais antigas e tradicionais a atribuição a 

Moisés como autor do conjunto. Pensadores como Tácito, Porfírio e até mesmo o Imperador 

Juliano431 reconhecerem aquele como sendo o escritor e conferem à obra o título de genuína. 

Antonio Neves de Mesquita432 esclarece que apesar de haver alegações de que não 

poderia ter sido Moisés o autor, justamente por não existir em seu tempo a escrita, não 

merecendo então o Pentateuco e a sua cosmogonia a atenção devida, hoje já se sabe que aquele 

era habilitado na escrita e quando falou, o fez inspirado por Deus. Henry H. Halley433 acrescenta 

que a arqueologia tem causado um enorme frenesi na história, principalmente porque está 

provado que, nos dias de Moisés, a escrita já existia. Segundo Henry H. Halley, no Egito, 

Palestina e Mesopotâmia há evidências de que Moisés recebeu fortes instruções no palácio do 

Faraó, sendo, portanto, educado em toda a ciência egípcia, inclusive na das letras. Deste modo, 

encontra-se a possibilidade de ter sido ele, um dos seres mais habilidosos de seu tempo. Branca 

Lescher Facciolla434 reparte que, para tradição judaica, Moisés é o autor do Pentateuco e ele 

agiu inspirado, logo após ter recebido de Deus a grande missão de ser o guia do povo de Israel. 

Apenas comenta que o Livro de Deuteronômio teria sido encerrado por Josué, o substituto de 

Moisés, o que também não interferia no valor e conjunto da obra. 
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Apura-se ainda que o Pentateuco está dividido e estruturado em narrativo (haggadah) e 

legislativo (halacha). Tal configuração é permitida a partir dos cinco Livros que o 

fundamentam: Gênesis (Bereshit), Êxodo (Shemót), Levítico (Vayikrah), Números (Bamidbar) 

e Deuteronômio (Devarim). É verdade que no desenvolvimento de cada Obra se verifica a 

existência de enigmas e tradições que inicialmente são indecifráveis. Da mesma forma, sabe-se 

que muitos dos conteúdos que ali aparecem foram transmitidos primeiro na forma oral e depois 

na escrita. Acerca da produção, pode-se dizer que há indicações de que tenha ocorrido no 

hebraico antigo, em rolos de peles e ainda em papiros. Cogita-se a possibilidade de que a 

redação tenha sido na língua cuneiforme (em forma de cunha), idioma da Palestina e Síria (atual 

Egito), em placas de barros e posteriormente, houve a sua tradução para o hebraico. Desta 

evolução, hoje os cinco Tomos fazem parte do Pentateuco e podem ser localizados na versão 

judaica, samaritana, grega, latina e na dos setentas. Vejamos que naqueles dias prevaleciam os 

idiomas hebraico, aramaico e grego. 

Por reunir os Livros mais antigos, existe igualmente a defesa de que essa categoria 

também é condensada por Tradições Orais435 que comentam valores, leis, períodos 

cronológicos, dentre outros assuntos que dão corpo às 613 leis, mandamentos e 

determinações436 que, quando são somadas com as outras duas partes que foram anteriormente 

apresentadas, juntas, formam e dão corpo a Torá. Portanto o Pentateuco representa a 

combinação de vários documentos. Somente assimilemos que 

 

a lei oral transmitida ao povo de Israel tem importância equivalente à lei 

escrita. Além de não se tratar de um direito racional existente apenas no 

intelecto das pessoas, os documentos que formaram o direito judaico 

originaram uma notável jurisprudência que pode ser estudada no Talmud.437 
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Em complemento ao que fora dito, trazemos os comentários de Plínio Fernandes 

Toledo438, os quais tratam da hermenêutica e demonstram como a transmissão oral era comum 

e uma importante ferramenta no passado. No respectivo artigo, ensina que a lei pelo critério 

normativo que possui é instrumento por excelência para a autorregulamentação social e deve 

ser sempre entendida no contexto das necessidades que a geraram. Porém, como produto de 

uma sociedade em determinado movimento, produz a forma legítima que a gera, devendo, 

então, todo operador do direito, antes de entender a forma pela qual a lei jurídica foi criada, 

buscar o modo pelo qual se dá a conhecer em sua realidade objetiva, mostrando com isso sua 

passagem do paradigma oralidade-escritura para um conceito analisador. Do instante em que 

ocorre a passagem da oralidade para a escrita, reflete-se também na existência social e suas 

formas de regulamentação, caracterizando-se assim a lei como norma legal, relacionada à 

vivência moral na medida em que se difere da experiência que a criou. Quando se torna lei 

escrita, fica mais visível que há a substituição da recitação, adstrita da oralidade.  

Lee Martin Mcdonald439 ressalta que os judeus do Antigo Testamento, na sua maioria, 

se relacionavam com Deus por intermédio de pessoas que se faziam representantes divinos, ou 

seja, Sacerdotes e/ou Profetas e dispunham de Instituições (o Tabernáculo e o Templo). Não 

havia consulta a escritos sagrados. Todos dispunham da Mixná (a repetição; o ensino oral). 

Deste modo, os ensinamentos eram repassados de geração a geração, a exemplo das instruções 

e ensinos que foram transmitidos pelos doutores da Lei a seus discípulos, entre o ano 10 a 200 

da Era Comum, sem qualquer dificuldade, chegando-se, inclusive, a considerar a tal modalidade 
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como uma espécie de Código Filosófico de Leis e depois, de Torá Oral440. Portanto, foi somente 

no primeiro século da Era Comum, que se verificou a composição de conceito de Escritura 

(Torá Escrita) entre os judeus, que foi sendo esclarecido e definido nos dias que se seguiram, 

visto que não havia mais dúvidas de que Aquela era a Palavra e a Vontade de Deus. Assim, o 

que foi a princípio transmitido oralmente, passou a ser congregado em escritos próprios e 

específicos. 

Quanto aos moldes e os dias em que foram redigidos os Livros do Pentateuco, segundo 

a história principal, os hebreus441 tornaram-se hóspedes na terra do Egito e por se multiplicarem 

de tal forma, o Faraó, temendo-os, acabou por submetê-los à escravidão. Concorrentemente 

junto à primeira versão que é contada, precisa ser mencionada a de que, aproximadamente por 

volta do século XVIII antes da Era Comum, o Egito foi conquistado e dominado por uma tribo 

semítica (os hicsos, que a tradução equivale a ‘invasores estrangeiros’) que o governou por 

cerca de 150 anos. Acredita-se que tenha sido nesta época que José tenha chamado seu pai Jacó 

e irmãos, para irem morar naquele país. Da metade do século XVI antes da Era Comum, teria 

insurgido Amnhose I e é neste tempo que há a expulsão dos hicsos e se dá a nomeação daquele 

como Faraó. 

Ato contínuo, uma das principais causas que teria levado os hebreus à condição de 

escravo é a de terem apoiado e lutado ao lado dos hicsos, ou seja, contra os egípcios. Logo, a 

escravidão foi utilizada como um meio de retaliação ao apoio que outrora fora ofertado, e mais, 

como uma espécie de controle às crescentes quantidades de hebreus. Infelizmente, quanto à 

comprovação desta última variante, há dificuldades de confirmá-la em sua totalidade e o 
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problema está na falta de registros que explicam de modo acentuado o período em questão, 

portanto o que se sabe é pelo encontrado no Livro de Êxodo442, que declara que os hebreus 

viveram no Egito por cerca de 430 anos e, depois, foram libertados por Moisés, durante o 

reinado de Ramsés II (1279-1212 a.E.C.). 

Com a chegada do cristianismo, o que havia está constituído pelo judaísmo e nada é 

mudado. Cristo esta inserido nas verdadeiras tradições produzidas pelo Pentateuco e as põe em 

prática. Dado o desuso das instruções pela liderança rabínica, havia pessoas que as tinham por 

novas. Assim, do cumprimento pleno do que já existia, desde os dias de Moises, foi sendo 

percebida uma distinta realidade até então impraticada ou lembrada. Manifestemos que foi 

Cristo quem disse 

 

não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas 

cumprir. Porque em verdade vos digo que, até o céu e a terra passem, nem um 

jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprindo.443 

 

Hubert Lepargneur444 propõe em sua obra que os “hebreus foram muito concretos para 

restringir a consciência individual à noção de liberdade ou de direito” e que com o cristianismo 

“a religião passa da tribo, do clã, ou da ideologia nacionalista, para o horizonte da salvação 

universal ‘oicumênica’’’, vindo, em 313, a se tornar a religião do Império.  A respeito do que 

escreve o autor, quanto a divulgação dada ao Pentateuco e demais Livros da Torá temos de 

concordar que o cristianismo cooperou, porém, deste como sendo uma nova doutrina, não. A 

mensagem falada pelo Profeta Jesus Cristo foi nos termos daquilo que já existia, embora nem 

todos tenham se dado conta. Represemos que foi o judaísmo, em uma sociedade politeísta, que 
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optou pelo monoteísmo e, dessa escolha, anunciou que todos os homens eram igual e estavam 

no mesmo nível e que, por causa disso, precisavam se ajudar e maior é somente Deus.  

Nathan Ausubel445 narra que no começo o cristianismo foi qualificado como mais uma 

vertente do judaísmo. Com a crucificação de Jesus Cristo, explica o autor que o Apóstolo Paulo 

prossegue, junto com outros sujeitos, enfatizando valores éticos e morais que tinham sido 

esquecidos. Esta ação gera então a interpretação de uma nova religião, que, para muitos está 

fundada no sentimento antijudaico, o que não procede. O autor deixa claro em sua obra que 

movimentos messiânicos naqueles dias eram comuns, por isso a dificuldade de Jesus Cristo ser 

aceito de imediato e por causa disto pontua que Jesus era judeu, mas lembremos antes do século 

XIX “[...] era inadmissível, nos países onde a Igreja e o Estado era interligados, qualquer 

referência a Jesus Cristo como judeu. Na iconografia do cristianismo ele tinha sido 

completamente desjudaizado na aparência [...]”446. Ele era lembrado de muitos modos e faces, 

exceto como o homem da Judeia, crente e devoto, que nunca se preocupou em se desligar de 

sua comunidade. Em leituras mais profundas do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, por vez 

encontramos Jesus Cristo incentivando seus discípulos ao cumprimento das normas 

estabelecidas na Torá. 

Quando é questionado, no Livro do Evangelho de São Marcos, sobre qual é o mais 

importante de todos os mandamentos,447 sua resposta é acertada: “[...] Ouve ó Israel, o Senhor, 

o nosso Deus, o seu Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, 

de toda sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.” 448. Na sequência é 

novamente interrogado, acerca do segundo, pelo que também responde: “Ame o seu próximo 
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como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este.”449. Pensamentos chamados de 

elementares na Torá, ou seja, de Deus como Único e o homem como a mais bela criação. 

Portanto, da afirmação de que “não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não 

vim ab-rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem 

um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprindo.”450, fica comprovada que não 

houve qualquer intenção de formar uma nova religião. E mais “todo o sistema ético de Jesus, e 

por vezes as próprias expressões que ele usava, foram retiradas dos ensinamentos farisaicos 

correntes e de obras apocalíptico-moralistas de judeus [...].”451. Aproveitando a ocasião, 

esclareça-se que a ideia do Deus vingador não vem do Velho Testamento. Faz parte de um 

conjunto de mitos que foram criados, sem serem percebidas as citações de amor que a própria 

Torá faz. 

Também nos valemos da ocasião para corrigir um erro histórico: não se trata de uma 

contribuição judaico-cristã dada ao direito, tendo-se a impressão de um ser o predecessor do 

outro. O Antigo Testamento enfatiza a importância do efeito do Pentateuco e dos Profetas para 

o Direito e daquele, para constituição ou o melhoramento do conceito da Dignidade da Pessoa 

Humana. Como os homens haviam se desviado da mensagem que era pregada, o que é marcado 

no Novo Testamento, deve ser reconhecido como o resgate, o retorno ao princípio do amor ao 

próximo e a sua humanidade, a reconstrução da dignidade humana; a valoração do gênero 

humano, através da diversidade dos homens, ficando para cada nação, aplicá-lo. 

Quanto às contribuições que promoveu para o Direto, Prosper Weil452 escreve que no 

Pentateuco existem muitos fundamentos que podem ser reconhecidos no Direito Internacional: 
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[...] a evolução da sociedade internacional em direção a uma paz, organização 

e civilização crescentes, a igualdade dos estados, o respeito ao direito dos 

estrangeiros; o primado incontestável, atualidade, após vários séculos de 

evolução, da solução pacífica dos conflitos ao invés do uso da força, tornada, 

enfim, o valor negativo por excelência; a ênfase dada para a forma judiciária 

ou arbitral na solução de conflitos; a condenação da disseminação social; e 

certamente a posição centra ocupada pelo princípio pacta sunt servanda. 

 

Regis Fernandes de Oliveira453, quanto ao conteúdo, baseia-se no que está contido no 

Livro de Gênesis, para esclarecer que, já no Jardim do Éden, Deus aparece como sendo o 

primeiro legislador ao permitir que o homem comesse dos frutos de várias árvores, devendo 

reservar-se de uma específica. De acordo com o autor, essa postura corresponde à primeira 

norma editada. “A norma tem uma parte que é a previsão de um fato e a outra, que é um 

comando. A captação do fato era de não comer de determinada árvore. A consequência era a 

pena [...].”454. No dia em que o homem comesse do fruto, certamente morreria. Do ato de 

desobediência de Eva, há então o primeiro descumprimento da norma; “[...] a primeira conduta 

contrária ao direito.”455. Apercebamo-nos de que, através dessa situação, o direito é encontrado 

regulando comportamentos. Acusados, homem e mulher se defendem e na sequência, está 

consumada a primeira coautoria da história456, que promove a primeira sentença, que produz a 

primeira pena. Comenta Regis Fernandes de Oliveira que, com o lançamento do homem e da 

mulher do jardim, há a primeira execução de sentença457. 

Outro evento memorável é o da morte de Abel por Caim. Esse é o primeiro homicídio e 

a segunda pena da história. Do momento em que o Criador está tratando com Noé, é notado um 

acordo. Acordo “significa confluência de vontades para a formação de um vínculo.”458. Dentre 
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os acordos que o Criador celebra com Abraão, estão o de que existiria no meio do povo judaico 

apenas um Deus e a função daquele era a de obedecer, e a circuncisão seria a prova de que os 

descendentes aceitaram o contrato459. Ao dizer Deus, ainda, a Abraão que daria à sua semente 

as terras de suas peregrinações460, segundo o autor, promoveu a posse de algo que mais tarde 

se converteria em propriedade461. Percebamos que a pessoa em questão é aquela que mais 

adiante praticará um crime tentado, ao levar seu filho ao sacrifício462, porém, que é impedido 

por Deus. Segundo Regis Fernandes de Oliveira, brota deste a figura da intervenção de 

terceiro463. 

Com Isaque, filho de Abraão, é firmado o primeiro Tratado Internacional464, para que 

não houvesse mais ataques de uma e outra parte, neste caso, Abimeleque465, e o poço cavado 

seria o sinal do juramento de paz entre os dois. Em Gênesis, ainda é noticiada a determinação 

de tributos466. José, na função de primeiro ministro do Egito, estabelece o pagamento da quinta 

parte de tudo aquilo que fosse produzido. Diz o autor que “quando o Faraó quis investir José 

na autoridade pública, pôs o anel em sua mão. É o ato de investidura em cargo público.”.  

Ao abordar alguns exemplos do Livro de Êxodo, comenta Reis Fernandes de Oliveira 

que o exemplar relata a retirada dos hebreus do Egito467 e mais, “[...] de que o estrangeiro em 

terra estranha está submetido à lei local. Por isso a referência quando da lembrança que será a 

mesma lei para o hebreu como o estrangeiro”468. Princípio também adotado pelo Brasil no artigo 
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5º da Constituição da República: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”. É também no Livro 

do Êxodo que o trabalho dos operadores do direito é declarado como importante. Jetro, ao ver 

que Moisés julgava todas as causas do povo sozinho, recomendou-lhe auxiliares469 para 

julgarem casos de menor potencial ofensivo. Moisés, a partir deste instante, passou a cumprir 

o papel de Tribunal de Segunda Instância470. Atentemos para o nascimento do direito 

costumeiro e de jurisprudências. De acordo com Regis Fernandes de Oliveira “daí Deus ter 

dado a Moisés os Dez Mandamentos no Monte Sinai”471 e com esse outras normas, inclusive 

as de Direito Urbanístico472.  

Ao mudar de Livro, no Levítico, escreve que a promoção e a feitura de normas 

continuam. Fala-se do: 

 

[...] constituinte originário, a saber, aquele que dá ou elabora a primeira 

Constituição. É o texto básico sobre que se irão assentar as leis e as demais 

normas. Depois de assentadas as normas básicas de estruturação da sociedade, 

podem ocorrer alterações. Aí, fala-se em constituinte derivado.473 

 

No Livro de Números é realizado o primeiro censo, que depois é imitado pelos Estados 

para saberem a quantidade da população e melhorar a distribuição de recursos. Quanto ao de 

Deuteronômio, encontramos a estruturação do Poder Legislativo. São reiterados os Dez 
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Mandamentos e fica determinado que a razão de toda norma é a obediência474. Insiste-se na 

importância da codificação, visto que as leis esparsas impedem a efetiva consulta475. 

Da influência dos Direitos contidos do Pentateuco no Ordenamento Brasileiro, além do 

que já fora apresentado, fazemos constar:  

a-) o da preservação da vida (homicídio e homicídio culposo), da paz, da justiça e da 

dignidade humana: 

 

não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas 

ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam 

às minhas leis.476 [...]. Não Matarás.477 [...]. Dividam em três partes a terra que 

o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança e façam nela vias de 

acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso 

em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida: se 

matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles.478 

[...] Quando vocês forem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma 

proposta de paz.479 [...] Não dará falso testemunho.480 [...]. Ninguém faça 

falsas declarações e não seja cumplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal 

intencionada. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade.481 [...] Não 

cometam injustiça num julgamento; não favoreçam os pobres, nem procurem 

agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça.482 Não aceitem 

suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos.483 

[...] Não desonres tua filha, prostituindo-a, para que o país não se entregue à 

prostituição nem seja tomado pela devassidão.484 
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b-) da igualdade e da assistência social: 

 

não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no 

Egito485. [...] Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da 

terra. Eu sou Senhor, o Deus de vocês.486 [...] Se tomarem como garantia o 

manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr-do-sol, porque o manto é a 

única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando 

ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso.487 [...] Se houver 

algum dos teus irmãos pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, 

o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão 

para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-

lhe liberalmente o que ele precisar.488 

 

c-) da indenização por lucros cessantes, danos e os danos morais (lei de proteção à 

propriedade e de responsabilidade social): 

 

se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o 

punho e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será 

absolvido, se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala; 

todavia, ele terá de indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e 

responsabilizar-se por sua completa recuperação.489 [...] Se alguém abrir ou 

deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou 

um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o 

dono do animal, e ficará com o animal morto.490 [...]. Se tiver sido 

despedaçado por um animal selvagem, ele terá como prova o que restou dele, 

e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo 

um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer 

restituição.491se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha 

compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço de seu 

dote, e ela será sua mulher.492 [...]. Se um homem se encontrar com uma moça 

sem compromisso de casamento e a violentar, e ele forem descobertos, ele 
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pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata e terá que casar-se com a 

moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela493. 

 

d-) da propriedade privada e dos bens impenhoráveis e do divórcio: 

 

[...] se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e 

soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará 

restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha.494 [...] Maldito quem 

mudar o marco de divisa da propriedade de seu próximo.495 [...] Não tomem 

as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia 

o meio de subsistência do devedor.496 [...] Se algum homem casar-se com uma 

mulher e depois não a quiser mais por encontrar algo que ele reprova, dará 

certidão de divórcio.497 

 

e-) do descanso semanal e do assalariado: 

 

trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo é o dia 

é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, 

nem tu, nem teus filhos, ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus 

animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Portanto, o 

Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.498 [...]. Trabalhe seis dias, mas 

descanse no sétimo; tanto na época de arar como na época da colheita.499 [...] 

Não se aproveite do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou 

estrangeiro que viva numa das suas cidades.500 

 

Temos de concordar que existem mais normas que tratam da educação e cultura, de 

normas processuais, de assistência social, princípios constitucionais, prova testemunhal, penas, 
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divórcio, adultério etc. Acerca dessas, Jayme de Altavila501 comenta na ordem indicada que, 

quando observou o Pentateuco sobre educação e cultura, fez recomendações sobre o ensino da 

lei e a sabedoria do povo, também informou como era importante possuir diligência no que 

falava a testemunha; que a solidariedade está presente em toda legislação, visto que através da 

caridade se desejava suprir toda carência; que superou toda a legislação do trabalho até então 

existente; da mesma forma, ao tratar de princípios constitucionais, Moisés firmou princípios 

nacionalistas; que se adiantou em relação ao Direito Romano ao dar notoriedade à validade 

unilateral nos processos; às penas propôs requisitos como o da legitima defesa; que foi 

atualíssimo ao permitir e adotar o divórcio, não admitindo a remissão do adultério. É verdade 

que em determinadas partes do texto do Pentateuco há um extremismo, mas em outras há 

preceitos humanitários e isso se torna mais visível quando entendemos o escrito dos cinco 

Livros que compõem o Pentateuco.  

  

                                            
501 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2004, p. 25-35. 
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Conclusões. 

 

A Torá, em sua forma mais límpida, pode ser reconhecida como uma ferramenta de fé 

que traz, em seu bojo, orientações e práticas normativas que por muito tempo operacionalizaram 

a vida judaica. Em virtude das consequências e efeitos positivos que causou, é estuda e utilizada 

como referência a muitas culturas e povos. O fato de poder ser fracionada não lhe retira a 

importância, antes contribui para uma melhor compreensão, ou seja, da necessidade da 

existência de princípios democráticos e igualitários, voltados para a instituição da dignidade da 

pessoa humana. 

No caso da segunda parte do respectivo Livro, são encontrados homens simples, 

chamados de Profetas, que se dedicaram ao anúncio da mensagem religiosa e com ânimo, 

também se juntaram e pelejaram em favor dos assuntos sociais, visando combater todas as 

espécies de barbáries que se possa imaginar. A confirmação desta declaração vem do próprio 

ambiente social em que os citados Livros foram escritos. Na terceira parte da Torá, há a 

indicação dos Livros Hagiógrafos e a sua importância está no incentivo ao indivíduo em 

conhecer o homem e o universo. O conhecimento é em muito valorado pelos israelitas. 

Na seção do Pentateuco, além de ser notada a presença de um Código de ética que 

comunica os comportamentos mínimos aceitáveis, há neste a indicação de várias práticas 

voltadas aos Direitos Humanos e a proliferação e incentivo pela materialização da Dignidade 

da Pessoa Humana. Acompanha-se a tradição judaica para afirmar que a autoria deste é de 

Moisés, personagem que se destacou não só na questão religiosa, mas também pelos desafios 

que enfrentou. Sem ser aqui partidário de nenhuma corrente religiosa, é inegável a empolgação 

que havia naquele homem e, dado isso, não há como passarmos pela história de Israel sem ter 

feito qualquer tipo de menção a seus atos. 

Com infelicidade, muitos indivíduos, por saberem que o Pentateuco está dividido em 

narrativo e legislativo, condicionam ambas as partes a critérios religiosos, não permitindo assim 
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qualquer análise por outro ângulo, inclusive o jurídico. Todavia, esta seção da Torá foi, e ainda 

é, utilizada como elemento normativo do povo israelita e influencia outras nações, inclusiva a 

nossa. Antes de entrarmos no campo jurídico, reforça-se que o cristianismo resgatou princípios 

e valores que já se encontravam determinados na Torá e que não estavam sendo praticados. 

Jesus Cristo era judeu e, como cumpridor de seus deveres, fez a diferença em seu tempo e Paulo 

e os demais Apóstolos, de igual modo. Esses, por terem escolhido a prática de princípios que 

estavam perdidos, ressuscitaram a verdade e por causa disto, até hoje são lembrados como 

discípulos. 

Em relação ao que encontramos no Pentateuco quanto ao critério jurídico, 

reconheçamos o incentivo e a promoção pelo estabelecimento de um direito internacional. 

Assim como este, façamos constar a partir do Livro de Gênesis a menção do Criador como 

sendo o primeiro legislador que já existiu. Da mesma forma que as normas que aparecem nos 

cinco Livros do Pentateuco, regulam comportamentos sociais e, porque não dizer, estruturais. 

Quanto ao conteúdo daquelas, há extrema similaridade com aquilo que o Pentateuco dispõe, 

com o que temos em vigência em nosso ordenamento. Do instante em que é escrito, das 

influências daquelas em nosso regramento, esta circunstância fica ainda mais nítida, por não se 

tratar de meras normas religiosas. 

Destarte, ao acessarmos o Pentateuco, muito do que se vê ali constitui direitos (objetos) 

de pessoas em face do Estado, direitos de defesas e de prestações, cujos titulares são os próprios 

homens, dentro de uma estrutura que os conectam. Há indicações da liberdade, segurança, 

propriedade e respeito, tanto na forma individual, como na coletiva, para fins sociais, nacionais 

e/ou políticos; o que favorece a interpretação daquele, como fonte do direito.  

Além de fazer constar fatos e atos, eficazes e habilitados para produzirem normas 

jurídicas e de acordo com o regramento nacional brasileiro, pode-se afirmar que é possível 

haver validade daquelas, pois o Pentateuco já foi reconhecido pelo ordenamento pátrio e teve 
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alguns de seus temas implantados na atual legislação, favorecendo, assim, a homogeneidade 

entre os beneficiados pelas normas. 

Não creiamos que a atual legislação pátria está totalmente completa. Em muitos casos, 

há lacunas a serem preenchidas, tanto na ordem das normas de condutas, como na de 

estruturação, motivo pelo qual nos deparamos com enxertos de normas estrangeiras no plano 

interno, sem serem percebidas, em alguns casos, as nossas realidades. Entendemos que, em 

situações assim, deve haver uma certificação maior quanto ao fato de essas normas 

reproduzirem integralmente as nossas realidades e condições sociais. 

Os fins sociais criam as normas e essas representam um valor e mesmo que seus 

conteúdos sejam múltiplos e componham realidades, lugares e circunstâncias diversas, as 

normas jurídicas não dissentem entre si e nem se confundem com as morais, pois existem 

naquelas uma respectiva sanção. Quanto ao espaço, compartilha-se da compreensão de que o 

princípio da territorialidade não deve ser absoluto, todavia defende-se que as normas 

estrangeiras não devem ofender a soberania nacional, a ordem pública instituída e seus 

costumes internos. Se ‘fazer justiça’ é dar a cada um aquilo que é seu por meio do respeito, 

compreensão e construção de um ordenamento social e forte, este deve ser alcançado mediante 

o preenchimento de determinados requisitos, a partir do Estado em questão. 

Portanto, no caso do Pentateuco, basta sabermos a que tipo de fontes do direito 

corresponde. Em relação aos israelitas, é possível afirmarmos que se trata de uma fonte formal, 

tanto pelo critério de obrigatoriedade que traz, como pelos elementos positivos e normativos 

que processam e formalizam a validade de determinadas condutas, porém, em relação aos 

brasileiros e sua legislação, serve como fonte material do direito, por dispor e fazer referências 

a realidades e fatores sociais, valores éticos, históricos, sociológicos, tradicionais, econômicos, 

religiosos, geográficos, morais e técnicos que contribuem fornecendo matéria para a formação 
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de um respectivo direito, através da disponibilização de fenômenos jurídicos que ocorreram na 

respectiva sociedade.  

Como fonte material do direito, o Pentateuco atua como fonte de cognição, pois 

corresponde aos meios de conhecimento do direito. Disponibiliza qualidades que lhe são 

próprias e que se manifestam pelo conjunto e não só pela característica religiosa. As normas 

construídas a partir daquele, para que tenham validade objetiva, necessitam então cumprirem 

os requisitos propostos pelo ordenamento jurídico pátrio, quanto à sua produção. Em relação às 

normas em vigor, precisam aquelas se comunicar e entrelaçar, interesses e pretensões dos 

beneficiados, sem causar qualquer tipo de conflito e/ou contradição. 

Percebemos então que a sociedade israelita, assim como a grega e a romana, possui 

características que devem ser aproveitadas pelo Direito nacional. A grega, como foi comentado, 

não trabalhou diretamente a noção de dignidade humana, mas, como a israelita, incentivou a 

noção de homem com uma validade universal. Vejamos que nos referimos a sociedades em 

pleno processo de desenvolvimento e dentro de um ambiente hostil, mas que, nem por isto, 

deixaram de lançar fundamentos, como, por exemplo, o princípio da isonomia. No caso de 

Roma, temos que contabilizar as inúmeras fontes de direito foram disponibilizadas e auxiliaram 

a muitas sociedades, neste caso, a dos costumes, leis, leis régias, jurisprudências, editos dos 

magistrados e outras, cada qual com a sua importância e representando um determinado 

período. No mesmo sentido, há a apresentação da luta pela plebe para ter acesso à magistratura 

e, em razão disto, são mostradas inúmeras situações que cooperam para o fim dos abusos.  

No caso da sociedade israelita, verifica-se uma sociedade que se inicia com a vida 

nômade no Oriente Próximo. Preliminarmente, não existe diferenciação por classes na 

civilização nômade. A nomenclatura “povos da terra,” como foi visto, não pode ser adotada ou 

utilizada para este fim, pois corresponde a uma série de conceito e indivíduos. Quanto à história 

desta sociedade, são inquestionáveis os milhares de eventos experimentados. É encontrado no 
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texto que o anúncio de um único Deus favoreceu sociedades e culturas ocidentais, pois houve 

a promoção de uma universalidade comum, refletiva e agregadora entre os seres humanos. 

Como nas sociedades grega e romana, é relatado no Pentateuco que a israelita encontrava-se 

em plena evolução e, como foi disposto neste instrumento, é utilizado posteriormente como 

paradigma e mecanismo de combate contra todo tipo de afronta à essencialidade de indivíduos 

e seus direitos, dentro dos governos que vão sendo estabelecidos ao longo dos dias. 

À vista disto, há uma profunda relação entre a narrativa e os fatos. Ao tempo em que há 

a descrição homem primitivo (israelita e estrangeiro), existem referências às localidades, fatores 

econômicos, sociais, religiosos, intelectuais, normativos e muitas outras circunstâncias que são 

comentadas a título de preservação dos seres humanos. Todos gozam da proteção da lei e ao 

tempo, em possuírem direitos, os deveres são utilizados para sopesarem aqueles. Neste sentido, 

toda ação é forjada sobre a solidariedade e é possível que tenha existido a escravidão, mas ao 

contrário das formas utilizadas pelas outras sociedades, no ano do jubileu todos os escravos 

recebiam a liberdade e ficava a cargo dele a escolha de aceitá-la ou não.  

A respeito das fontes e leis que deram corpo ao sistema legal judaico, reprisamos que o 

Pentateuco serviu e ainda faz o papel de um Código de Leis e de Regulamentações. Além de 

disponibilizar condutas religiosas, cuida da parte moral dos indivíduos, do regime político, 

civil, social, ético e econômico. Dos preceitos anunciados, percebamos que sempre há o 

direcionamento para o término das diferenças existentes entre os indivíduos. Afinal, segundo 

essa sociedade todos são filhos de Deus e os indivíduos possuem um valor singular, mesmo que 

carreguem em si diferenças de naturezas acessórias.  

Chama-nos também a atenção o fato de se acreditar que é possível o aperfeiçoamento 

do ser humano e de todas as sociedades e que um dos caminhos para que isto aconteça é o amor 

e a representação deste, através da ajuda mútua. Ao contrário do que é divulgado, a norma, em 

Israel, não teve a sua origem com a monarquia e sim nos dias de Moisés e o trabalho realizado 
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foi em prol da igualdade perante a lei, a evolução do direito e o consentimento como base do 

direito. 

Sendo assim, dentre as percepções que foram obtidas ao longo desta pesquisa, notou-se 

que os Direitos Humanos se fundamentam em diversas vertentes. Sua importância se mistura 

com a história, por agregar necessidades e interesses voltados aos homens. Atualmente é 

possível louvarmos as várias vitórias obtidas e as teorias existentes que os justificam, porém, 

como vimos nem sempre foi assim. Apesar de estarem condicionados à inviolabilidade, à 

autonomia e à dignidade humana, os seres humanos semelhantemente precisam cooperar para 

que haja a continuidade do trabalho começado. A nosso ver, pouco importa se serão chamados 

os respectivos avanços obtidos de gerações e/ou dimensões de direitos. O que deve ser mantido 

é a ideia que se alcançou, na intenção de que sejam preservadas as obras feitas, e mais, para que 

se opere a produção de novos resultados positivos voltados aos homens. Não se trata de meras 

evoluções de direitos e sim de compreensões que, ao seu tempo, forjaram-se com sangue e lutas. 

Recordemos que os homens constituem o Estado e essa é uma máxima que nunca pode 

ser apagada ou esquecida. O dia em que nós nos desapercebermos dela, de súditos passaremos 

à condição de escravos, à simples condição de coisas e não de homens e proprietários de 

dignidades, liberdades e igualdades. Temos ainda que atentar para o fato de que a existência tão 

somente de documentos que promovem a defesa humana não é suficiente. Precisa haver a 

efetivação de prerrogativas que constam naqueles, para assim falarmos de Direitos Humanos. 

Esta é uma das razões pela insistência no aprofundamento no conceito de Dignidade da 

Pessoa Humana. Uma caracterização unificada, abrangente, prática e fundamentada em 

princípios fortes e inquestionáveis que recepciona todos os seres humanos. Foi por esta razão 

que tentamos chegar à gênese das palavras dignidade, pessoa e humana para se conseguir, com 

isso, uma definição clara que pudesse ser empregada a maioria das situações, sem serem 

deixados de fora aspectos que merecem ser analisados.  
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Confessamos que muitas foram as dificuldades que envolveram este desafio, 

principalmente quanto à compreensão correta que deve ser seguida. Uma das primeiras 

situações experimentadas foi a da diferenciação da palavra caráter que representa o gênero de 

todas as qualidades e características e que podem ou não estarem presentes nos indivíduos; da 

dignidade que é a espécie que tem agregada a ela, diversos pressupostos e sinônimos. De igual 

modo, da dignidade como indicação de um valor, que é dividido em intrínseco e extrínseco. O 

primeiro corresponde àquilo que está intimamente ligado ao ser humano, fazendo-o diferente 

de outras espécies e o extrínseco, que é onde se encontram representados os direitos, anseios e 

responsabilidades que diferente da primeira indicação, ou seja, da intrínseca, pode ser violado 

por terceiros. O valor intrínseco é ainda subdividido em natural, ou seja, aquele que não pode 

ser tocado e o social, que é o valor moral. Quanto ao último, nota-se uma variação doutrinária 

do conceito, porém, para o fim, os sentidos se equivalem, sendo necessário adotar a sugestão 

de serem lidos de forma particularizada nas pessoas, haja vista que essas não são iguais e 

possuem características próprias. 

Portanto, afirma-se que não se trata apenas de conjunções ou de associações de palavras, 

mas sim de elementos que foram sendo somados para a defesa do homem e que podem ser 

melhorados tendo agregados a elas outras características e contribuintes. Tão somente, não 

podemos nos esquecer da importância do que já foi alcançado. A não disposição desta situação 

tende a enfraquecer o significado que existe acerca de dignidade e de igual modo, de outros que 

podem surgir. Prestemos também atenção a outro evento: não é o fato de possuirmos muitas 

teorias que importa. Elas precisam estar bem fundamentadas e mais, serem práticas em relação 

ao que pretendem defender e proteger. Do contrário Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa 

Humana não passam de simples valores históricos. 

Neste caminho e espírito, partimos ao encontro da compreensão de pessoa e humana no 

ordenamento brasileiro. De igual modo, descobriu-se a evolução histórica dos termos e as 
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influências destes nas sociedades. Dos significados que representam a palavra pessoa, além do 

de máscara, oriundo da Roma Antiga, foram aprendidos outros três (o vulgar, o filosófico e o 

jurídico). Quanto ao de pessoa natural, verificou a essencialidade da humanidade, recaindo a 

preocupação em relação à capacidade de se adquirir direitos e deveres, de forma individual ou 

com o auxílio de outrem, para o exercício dos atos da vida civil, devendo, portanto, estar aquele 

associado ao de personalidade e pessoa.  

Em relação à capacidade como elemento da personalidade, concluímos que coopera para 

o anúncio do conceito de pessoa, vindo dela poderes e faculdades e fica a cargo dos indivíduos 

recepcioná-los ou não. No caso da lei brasileira, a personalidade civil dos seres humanos se 

inicia com a vida, embora estejam a salvo os direitos dos nascituros, que para a filosofia são 

pessoas, mas juridicamente não possuem a personalidade civil. No caso das crianças que já 

nascem mortas, por não terem adquirido a personalidade, não lhes são transmitidos direitos.  

Lembremos que o nosso ordenamento faz distinção entre a capacidade de direito e a de 

fato, sendo aquela comum a todos os seres humanos vivos e esta é atribuída pela lei aos 

indivíduos que têm determinadas características preenchidas, que podem ser revogadas. Da 

dificuldade existente para a formação de um conceito único sobre o que é a pessoa natural se 

compreendeu que isto se dá pela falta de aceitação das principais marcas e disposições 

(racionalidade, liberdade, sociabilidade, historicidade e espiritualidade), inclinações, jeitos, 

tendências, vocações, destrezas, eficiências, dentre outros elementos que já estão presentes nos 

indivíduos. Em virtude disto, doutrinadores trabalhando uma ou outra referência, preferem 

levá-las ao extremo, em vez de sujeitá-las a um consenso maior e geral, que cooperaria para o 

propósito de se ter um conceito unificado, sem lhe ser retirada a importância devida e 

necessária. Por último, do discorrido, em relação ao desenvolvimento através das capacidades, 

apuramos que fica para a morte, em suas formas variadas, o fim daquelas e, também, o da 

própria pessoa humana. 
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Ainda na intenção de esclarecer a temática, buscaram-se na Grécia e em Roma as 

definições dadas pelas sociedades antigas e se descobriu que os gregos não trabalharam para a 

formação de um conceito de dignidade da pessoa humana. Pelo que foi pesquisado, a Grécia 

vivenciou em sua história muitas formas de governo (monárquica, aristocrática, oligárquica, 

tirânica e democrática), dentre outros eventos, porém seus habitantes não se preocuparam em 

discutir o critério específico de pessoa, embora praticassem a divisão de classes. 

Em Roma, especulou-se como persona o homem, sem se preocupar com a sua 

capacidade. Deve-se reparar que a sua capacidade jurídica inaugurava-se com o nascimento e 

cessava com a morte, porém o mero nascer não concedia a capacidade aos homens que 

necessitavam de ter preenchidos outros elementos: o de serem livres; cidadãos romanos e sui 

iuis. Notemos que o ordenamento brasileiro em muito bebe do Direito Romano, principalmente 

para definir o que seja pessoa. Indiquemos ainda que nem todos os homens tinham reconhecida 

a posição de serem sujeitos de direitos e isto se devia ao fato de que a condição de homem, não 

era, por si só, atributiva de capacidade. O chefe de família deveria ter preenchido os três 

requisitos básicos em Roma: a liberdade, a cidadania e a condição sui iuris. Assim, os que 

tivessem atendidas essas exigências tinham atribuída a capacidade jurídica.   

A respeito de Atenas, no mínimo, é interessante saber que Aristóteles, embora não 

pertencesse à classe de cidadãos, ajudava a promover a desigualdade entre os seres humanos. 

Da importância e contribuições do respectivo filósofo ao universo acadêmico não se questiona, 

porém, neste ato quanto à forma e os argumentos utilizados para justificarem a pessoa humana, 

como escrava sim. O ser humano em nenhum momento, pode ou deve ser reduzido a condição 

de coisa. 

Desta maneira e da leitura da obra Política, pode-se perceber que, na teoria criada por 

Aristóteles, tudo no universo está caracterizado por uma ordem hierárquica, que não pode ser 

mudada. No caso do escravo, ocupa ele um lugar indicado pela própria natureza, surgindo então 
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como um instrumento inanimado, o ser que carrega a essência e as características de escravo, 

estando impossibilitado de desenvolver-se, em relação a outros ensinamentos. Através desses e 

de outros argumentos, justificava a prática da escravidão. Como os cidadãos só podiam se 

preocupar com a política nos momentos em que se encontravam livres de seus trabalhos, 

defende, por conveniência, a existência da escravidão, visto que a mantença desta permitiria 

aos cidadãos se dedicarem mais à vida política, haja vista que assumiriam os escravos todas as 

atividades de seus senhores. 

Com o estoicismo, nitidamente fica claro o abandono desta ideia, brotando uma nova 

percepção a respeito do que seja a dignidade humana. É nessa teoria que se promove a unidade 

moral dos indivíduos e a dignidade destes, favorecendo a questão ética, visto que a dignidade 

humana ganha relevância de valor e qualidade intrínseca que está presente em todos os homens 

e que se encontra alicerçada na liberdade e na igualdade. Não devendo ficar de fora, as 

contribuições elencadas pelo Iluminismo no texto. 

Kant, falando da materialização de algo, cuja existência em si mesmo possui um valor 

absoluto e também, um fim e um princípio de leis determinadas, indica o homem racional, como 

sendo este. Diferente de Aristóteles, o homem é considerado por Kant como fim e não meio, 

possuindo dignidade e não valor condicionado à nossa vontade ou preço determinado.  

Sendo assim, a Dignidade da Pessoa Humana na antiguidade estava associada a uma 

posição ou classe social, porém, posteriormente, começou a ser lida como um valor e, porque 

não dizer, uma qualidade moral que é constituída de inúmeras virtudes morais como meio termo 

para as ações de cada pessoa. Neste ponto, identifica-se até uma contradição. Enquanto 

Aristóteles dizia que o escravo enquanto pessoa não precisa de muitas qualidades para prestar 

os seus serviços, do instante em que há a alteração quanto ao modo de apresentar a dignidade 

humana, promove-se que o indivíduo está repleto de virtudes e que possui muitas qualidades e 

todas elas são importante para ele.  
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Da sociedade israelita e em complemento ao que fora dito, vimos que foi forjada por 

tribos e criaram normas simples para poderem conviver até chegarem a um Estado Monárquico. 

Um ponto interessante é quanto à consideração que deram a território. Onde os hebreus se 

encontrassem, assim consideravam àquele. Creem que entre os homens não há diferenças 

humanas, pois todos são filhos de Deus. A essa característica dá-se o nome de primária. O 

Criador também teria presenteado os indivíduos com o livre arbítrio, intelecto e alma. Esta 

última complementaria o intelecto. As diferenças físicas, linguísticas e culturais, 

corresponderiam às distinções secundárias, que não devem interferir na primária, ou seja, a de 

que os seres humanos foram criados por Deus e descendem de uma só raiz, que é Adão. 

Na história de Israel não se fala em classes sociais. Os que possuem condições 

financeiras melhores têm a obrigação de ajudar aos necessitados. Inclusive, repitamos, as 

normas contribuíam para o bem daqueles, fossem eles nacionais ou estrangeiros. Não eram 

atribuídas diferenças. A despeito do ordenamento jurídico constavam a Torá; o Decálogo; o 

Código de Aliança; o Deuteronômio; o Código da Santidade e o Código Sacerdotal, com 

exceção desse último os demais eram aplicáveis a todos de Israel, inclusive aos estrangeiros, 

situação muito próxima ao que temos hoje quanto ao princípio da isonomia. 

A respeito daqueles documentos compartilha-se que correspondiam à primeira teoria a 

respeito das Leis do Oriente Próximo. Neste caso, a de que os Códigos de Leis pertencem ao 

direito prescritivo ou direito positivo e, assim, são reflexos do direito positivado da respectiva 

época. 

Dado isso, apenas ressaltamos que não devem sem confundidas as normas morais com 

os valores morais. Nas primeiras, há obrigatoriedade quanto ao seu cumprimento, diferente das 

segundas por causa das naturezas distintas, mas que, no final, atuam em benefício dos seres 

humanos. Como foi comentado, Moral e Direito não se confundem. Uma é incoercível e o outro 

é coercível. O conceito de Direito, como fora anunciado, deve corresponder a três aspectos 
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básicos, ou seja, o normativo, o fático e o axiológico. O fato subjacente deve representar um 

determinado evento; o valor, promover a indicação de uma importância e/ou de um sentido de 

agir ou preservar o fim ou objeto; e, por último, a norma que se agrega aos dois elementos 

indicados anteriormente. A coação se desdobra em dois significados, o da violência e o outro, 

da sanção, que de igual modo se fraciona em interno e externo. O primeiro é de ordem interna 

do indivíduo e não interfere na sociedade, distinto do segundo.  

Acerca dos valores éticos dos direitos fundamentais, percebamos que conservam 

características materiais, ou seja, valores comuns para uma vida digna em sociedade e que a 

dignidade da pessoa humana é identificada como a base axiológica. E quanto ao conteúdo 

normativo, há a disposição do aspecto formal para que não aconteça de cairmos na banalização 

dos valores, sendo assim considerados apenas os que foram formalmente reconhecidos. Não 

está associada ao status pessoal do indivíduo ou posição política ou social. Em relação ao 

ordenamento brasileiro, portanto, a dignidade humana encontra-se registrada na Constituição, 

no artigo 1º, inciso III e promove a igualdade entre os seres humanos. 

Em relação ao Pentateuco, a mais do que fora explicado acima, por encontrar-se 

completo e disponível a todos e promover a igualdade, visto que o maior elemento da criação 

vem de Deus, a questão de ter sido estabelecido no deserto pouco importa, mesmo porque 

acreditavam os hebreus que seu território era onde se encontravam. Do mesmo modo e por todo 

o comentado na pesquisa, reafirmamos que pode sim ser considerado como fonte material de 

Direito por condensar, indicar e pôr à disposição do legislador, para a criação das fontes 

formais, um vasto conjunto de fatos e ideias sociais, tradicionais, econômicas, psicológicas, 

culturais, e não só as religiosas, como conteúdo de direito para a formalização de fontes formais 

de Direito e o conceito de justiça. Ele traz, além do significado e da origem de direito de um 

povo, vários dos preceitos que já constam em outras legislações, inclusive na brasileira. 

Portanto, não é que o Pentateuco será aplicado de forma imediata, pois não se trata de fonte 
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formal, mas o seu conteúdo, cumprindo todas as exigências para a formulação de novas normas, 

naquilo que corresponder à realidade local e não infringir em nada as legislações existentes, 

poderá sim servir de fonte material de Direito e cooperar com o conceito da Dignidade da 

Pessoa Humana. 
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