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RESUMO 

 

A prestação da tutela jurisdicional no Brasil se vem renovando desde a edição da 
Constituição Cidadã de 1988, com a obsolescência do positivismo ante as novas 
teorias jurídicas. O importante papel do cientificismo de então também distanciou a 
realização da justiça material ao produzir um relativismo moral pernicioso. A 
realidade processual brasileira ainda convive com institutos processuais e uma 
práxis forense solidamente estabelecida nos postulados positivistas, o que exige 
atuação mais vigorosa do Supremo Tribunal Federal (STF) no controle de 
constitucionalidade para a superação do modelo positivista. Com o trabalho de 
Robert Alexy, na Alemanha, e Ronald Dworkin, nos Estados Unidos, passou-se a 
exigir uma postura atuante para realizar os valores constitucionais, o que resultou no 
neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. E, com a edição do novo Código de 
Processo Civil brasileiro, muitas das exigências de mudança encontraram tratamento 
legislado. Nesse contexto, este estudo busca por um referencial de justiça material 
que possa ser utilizado de forma objetiva na legitimação da decisão judicial baseada 
na nova realidade do neoconstitucionalismo, que atua a partir de conceitos 
legislativos indeterminados e cláusulas abertas mais propícios à atuação judicial. 
Pretende-se investigar o compromisso do Estado Democrático de Direito Brasileiro 
com o princípio da dignidade da pessoa humana por meio do acesso à justiça 
material. Entre as conclusões observa-se que o neoconstitucionalismo introduziu o 
sistema de valores constitucionais na interpretação e aplicação das leis, libertando o 
juiz das amarras que o positivismo impunha, permitindo inegável avanço e 
supervalorização da atividade jurisdicional, que não pode ficar à mercê de 
subjetivismos. 
 
 
Palavras-chaves: Positivismo. Neoconstitucionalismo. Atividade jurisdicional. 
Dignidade humana. Justiça material.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
The judicial protection has been renewed since the issue of 1988 Brazilian 
Constitution, with the positivism obsolescence before the new legal theories. The 
important role of scientism also distanced the realization of material justice material 
producing a pernicious moral relativism. The Brazilian procedural reality still lives 
under procedural institutes and forensic practices firmly established in the positivist 
postulates, which requires more vigorous action by the Federal Supreme Court (STF) 
on judicial review to overcome that positivist model. With the work of Robert Alexy, in 
Germany, and Ronald Dworkin, in the United States, an active stance was 
demanded to realize the constitutional values, which resulted in the so-called 
neoconstitutionalism or postpositivism. And, with the enactment of the new Brazilian 
Civil Procedure Code, many of changing requirements found legislated treatment. In 
this context, this study aims to find a framework of material justice that can be used in 
an objective way in legitimizing the judicial decision based on the new reality of 
neoconstitutionalism, which operates based on indeterminate legal concepts and 
open clauses more conducive to judicial action. We intend to investigate the 
commitment of the Brazilian Democratic State of Law with the principle of human 
dignity through access to material justice. Among findings is observed that the 
neoconstitutionalism introduced the constitutional system of values in the 
interpretation and application of laws, releasing the judge from the shackles that 
positivism imposed, allowing undeniable advance and overvaluation of judicial 
activity, which cannot be at the mercy of subjectivism. 
 
 
Keywords: Positivism. Neoconstitutionalism. Jurisdictional activity. Human dignity. 
Material justice.  
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INTRODUÇÃO 

A tardia superação do paradigma positivista e as novas teorias jurídicas têm 

provocado repercussão enorme na prestação da tutela jurisdicional. A formação de 

grande parte dos juristas brasileiros até recentemente se deu sob a égide do 

positivismo jurídico, e somente após o advento da Constituição Federal de 1988 é 

que esse modelo começou a ser superado no Brasil. 

O positivismo jurídico disseminou uma cultura científica invejável para o 

Direito, mas distanciou-se da realização da justiça material diante da incapacidade 

que demonstrou em levar em consideração o valor da justiça na aplicação do Direito 

ao caso concreto. Por outras palavras, produziu um relativismo moral pernicioso. 

O jusnaturalismo oferecia uma solução para esse problema de preocupação 

com a justiça conforme é definido pelo tomismo, todavia, também se mostrava 

extremamente permeável à influência da moral num grau metafísico indesejável para 

o Direito. 

Tal superação, entretanto, não ocorre de modo instantâneo na realidade 

processual brasileira, que convive com institutos processuais e uma práxis forense 

solidamente estabelecida naqueles postulados positivistas. 

Somente com a atuação mais vigorosa do Supremo Tribunal Federal (STF) no 

controle de constitucionalidade, impondo uma nova realidade jurídica com a 

normatividade plena da Constituição Federal, é que essa situação começou a 

alterar-se. É bem verdade que boa parte da doutrina já pregava os ensinamentos do 

neoconstitucionalismo vindos do exterior e por aqui reclamava a superação do 

modelo positivista.  

Some-se a esse fato a divulgação das novas teorias jurídicas defendidas por 

Robert Alexy, na Alemanha, e Ronald Dworkin, nos Estados Unidos, que estudaram 

com profundidade em seus sistemas jurídicos, as relações entre Direito e Moral com 

o claro objetivo de superar o positivismo, com significativo impacto na hermenêutica 

jurídica, exigindo uma postura mais atuante para realizar os valores que os sistemas 

jurídicos constitucionais se propõem a alcançar, no que se convencionou chamar de 

neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. 

Em paralelo, foi-se registrando uma exagerada desconfiança na percepção da 

população brasileira acerca da realização da justiça por meio do Poder Judiciário. 
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As pessoas deixaram de confiar na solução jurisdicional e na realização da 

justiça material, seja por conta das frustrações com a demora das soluções de 

problemas, seja por entender que os poderosos nunca seriam responsabilizados por 

violação das leis. 

Todos esses fatores somados renderam um caudaloso influxo sobre os 

juristas em geral, que desaguou na busca de um caminho melhor, a fim de legitimar 

a atuação do Poder Judiciário por meio do processo judicial em que efetivamente a 

justiça fosse realizada. Esse caminho parece indicar o reconhecimento da plena 

normatividade da Constituição Federal. 

É propósito desta pesquisa encontrar um referencial de justiça material que 

possa ser utilizado de forma objetiva na legitimação da decisão judicial, que deverá 

estar fundamentada de modo racional e coerente com esse referencial diante da 

nova realidade do neoconstitucionalismo, que adota um sistema legislativo de 

conceitos indeterminados e cláusulas abertas mais propício à atuação judicial. 

Dos juízes passou a ser exigida uma atuação mais proativa e um 

compromisso maior com a realização da justiça material, sobretudo no sentido de 

dar efetividade às garantias constantes da Constituição Federal. Alguns juristas 

designaram esse movimento de ativismo judicial ou constitucionalização do Direito. 

E não poderia ser outro o movimento a ser realizado para a mudança da 

situação vivenciada na sociedade. Vieram as tutelas de urgência, a opção pela 

valorização do controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência 

defensiva das Cortes Superiores, o abandono das amarras positivistas na 

interpretação das leis por parte dos juízes em nome da efetividade da tutela e a 

garantia de realização material dos ideais constitucionais e da justiça, além de um 

sistema de precedentes. 

Mais recentemente, com a edição da Lei nº 13.105/2015, é apresentado o 

novo Código de Processo Civil (CPC), em que muitas das exigências de mudança 

encontram tratamento legislado.  

Ao aumentar os poderes dos juízes com o fim da realização desses ideais, 

mas sem uma reestruturação planejada do ordenamento jurídico que envolvesse a 

modificação dos códigos de processo e outros diplomas de direito material, corre-se 

o risco de cair em outro extremo, ou seja, a insegurança jurídica provocada ante a 

possibilidade de decisões muito divergentes para idênticas situações de fato, o que 

poderia colocar em risco a integridade do Direito. Exige-se agora um 
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neoprocessualismo, com a adoção de um sistema de segurança jurídica por meio da 

estabilidade da jurisprudência e de maiores exigências na fundamentação das 

decisões. 

Neste novo modelo, que se pode chamar de neoconstitucionalismo ou pós-

positivismo, de fato se exige do juiz atuação muito mais vigorosa, que não pode dar-

se apenas com a supervalorização da atuação jurisdicional pelo viés publicista do 

processo. É necessário que todos os princípios constitucionais interajam de forma 

harmoniosa em busca dos resultados desejados pela sociedade, em que deve haver 

ampla participação dos sujeitos processuais. 

Por essa razão, a fundamentação da decisão judicial passa a ter importância 

muito maior que antes. Em contrapartida a uma maior liberdade do juiz para agir no 

caso concreto por meio da interpretação da lei, deve corresponder uma obrigação 

inafastável de justificação dessa atuação que seja aderente aos ideais de justiça 

material e de conformidade com a Constituição. 

Por esse prisma, a fundamentação das decisões judiciais passa a ter valor 

ainda superior ao que detinha anteriormente no regime superado, razão pela qual 

surge a necessidade de prestar maior atenção a essa exigência constitucional, de 

forma a valorizá-la para contrabalancear a maior liberdade judicial – se é que é 

possível assim dizer. 

Pretende-se nesta pesquisa entender como as decisões judiciais podem ser 

proferidas em aderência ao referencial de justiça material, considerando-se no que 

for pertinente a hermenêutica jurídica e seus processos bem como a prevalência dos 

valores constitucionais segundo as premissas do neoconstitucionalismo. 

O processo deve receber todas as influências da Constituição que lhe são 

pertinentes. Assim como ao juiz corresponde um dever ou compromisso com a 

efetividade da jurisdição e com os ideais de justiça oriundos da Constituição, aos 

demais sujeitos processuais correspondem certos direitos de mesma índole 

(constitucional) capazes de interferir no modo como essa tutela será prestada, 

exigindo pronunciamento judicial a respeito das argumentações e da mais ampla 

atividade probatória. 

Com efeito, os princípios da democracia precisam oxigenar o processo 

jurisdicional refletindo em todos os aspectos possíveis, desde o direito de ação até a 

garantia de uma decisão coerentemente fundamentada. 
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Afinal, o Estado existe para realizar a felicidade humana; e a atuação 

jurisdicional, que é apenas uma modalidade de atuação estatal, deve subordinar-se 

a essa exigência. 

O ser humano é o centro do Estado e deve sê-lo também em todas as 

manifestações do exercício de poder que este Estado manifestar. No tocante à 

função jurisdicional, o dever de fundamentação das decisões judiciais é onde reside 

a garantia de que tais valores serão efetivamente respeitados pelo Poder Judiciário, 

e de sua análise se percebe o grau de compromisso da atuação deste Poder em 

relação à justiça material, vista aqui como sinônimo de proteção da dignidade 

humana. 

Com essas premissas se pretende investigar o compromisso do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro com a realização da felicidade humana por meio 

do acesso à justiça material, onde se esperam demonstrar as garantias 

constitucionais e a nova postura dos órgãos jurisdicionais na realização desse ideal 

e a necessidade de superação do positivismo jurídico pelo neoconstitucionalismo, 

que tem na dignidade da pessoa humana o máximo valor. 

Em seguida, o objetivo será encontrar um referencial de justiça que possa ser 

usado para determinar o “grau” de aderência de uma decisão judicial com os valores 

da justiça material. Em face das inúmeras definições de justiça que se alcançou ao 

longo da história, também se procurará identificar uma delas (sem excluir outras) 

que possa servir de “marcador” desse referido grau de aderência a ser demonstrada 

na fundamentação da decisão judicial. 

Depois se fará uma incursão, ainda que superficial, na hermenêutica jurídica 

para chegar a uma conclusão acerca da única decisão justa, ante a constatação de 

que a decisão judicial sempre será produto da mente humana, portanto, sujeita a 

erros, de modo que o sistema jurídico deve propiciar os modos de prevalecimento da 

justiça material, assim entendida aquela que for encontrada no item precedente. 

Diante da verificação de que na aplicação do Direito ao caso concreto podem 

ocorrer atritos entre normas constitucionais, o próximo passo será encontrar um 

mecanismo que permita equacionar as antinomias e demonstrar a maneira pela qual 

o juiz relacionará tais conflitos na fundamentação da decisão judicial e as opções 

valorativas subjacentes em relação ao princípio da dignidade humana. 

Em seguida, será analisada a questão das lacunas no sistema 

infraconstitucional e as formas de integração com a necessidade de superação do 
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modelo positivista pelo neoconstitucional, criticando-se alguns dispositivos do 

ordenamento jurídico. 

Direcionando-se as pesquisas ao processo civil, serão investigados os 

aspectos precedentes ao julgamento de mérito que influenciam significativamente a 

fundamentação da decisão judicial, mais especificamente a ampla liberdade de 

argumentação e de atuação probatória que deve ser assegurada aos litigantes com 

o correspondente dever de resposta do órgão jurisdicional. 

Depois serão abordadas questões relacionadas à postura do juiz no processo 

e os deveres de imparcialidade, busca da solução consensual e celeridade e seus 

reflexos na fundamentação da decisão judicial. 

Após esses passos, serão analisados os atos do juiz no processo e a 

exigência de fundamentação, para determinar em quais atos e com qual intensidade 

essa exigência deverá ser observada. 

Nesse contexto, torna-se importante tecer considerações sobre o sistema de 

precedentes que o novo Código de Processo Civil (CPC) passará adotar e sua 

relação com as exigências de estabilidade e coerência da jurisprudência. 

Posteriormente, será estudado com mais profundidade o ato da sentença e as 

exigências formais de fundamentação. Neste ponto se pretende investigar a 

estrutura formal da sentença e sua relação com o dever de fundamentação, para 

demonstrar a realização efetiva da justiça. Em sequência, serão investigados, ainda 

que superficialmente, os possíveis defeitos da sentença e os modos de correção em 

relação à violação do princípio da dignidade humana.  

Finalmente, pretende-se investigar a possibilidade de relativização da coisa 

julgada em situações nas quais o valor da justiça (entendido como o princípio da 

dignidade da pessoa humana) for afetado na decisão judicial para chegar a uma 

conclusão acerca da prevalência ou não desse princípio ante a necessidade de 

segurança jurídica. 

Por último, verifica-se a coexistência de um sistema internacional subsidiário 

de proteção do princípio da dignidade humana e sua relação com a atividade 

jurisdicional brasileira. 

Para atingir os objetivos propostos, recorre-se à doutrina jurídica e às 

decisões dos tribunais, bem assim ao estudo de alguns casos específicos para 

aquilatar a procedência das conclusões seguindo as premissas do 

neoconstitucionalismo.  
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1 DO JUS NATURALISMO AO JUS POSITIVISMO E AO 
NEOCONSTITUCIONALISMO OU PÓS-POSITIVISMO 

Principiando as considerações que serão expostas nos tópicos seguintes 

desta dissertação, cabe discorrer sobre algumas teorias do direito (as mais 

proeminentes) a fim indicar as premissas que orientarão as pesquisas, o que exige 

uma digressão sucinta sobre a evolução dessas teorias ao longo da história. 

 

 

1.1 Direito natural 

Classicamente as teorias jurídicas sempre foram diferenciadas segundo as 

posições que adotam na existência/inexistência de relação entre moral e direito. 

Assim se convencionou dividi-las entre naturalistas e positivistas. 

As teorias jusnaturalistas reconhecem a existência e interconexão entre 

direito e moral e veem nessa relação uma dualidade correspondente aos conceitos 

de direito natural e direito positivo (teoria dualista). O direito natural pertence a uma 

ordem superior e inata à natureza das coisas (de ordem moral), portanto, imutável e 

eterna; ao passo que o direito positivo (humano) é construído pelo homem, conforme 

define Tomás de Aquino (2005, p. 531), o que deu origem ao tomismo, talvez a 

corrente mais expoente do jusnaturalismo. 

Para o frade filósofo, existem três tipos de lei: eterna, natural e humana. A lei 

eterna tem origem na divindade e, portanto, é perfeita e imutável. A natural 

corresponde à “participação da lei eterna na criatura racional”, o que pode ser 

percebido pelo homem por meio da razão. A lei humana, ou o direito positivo, é o 

produto da própria razão humana, portanto, criação humana e naturalmente mutável, 

mas subordinada à lei eterna e natural. 

Para essa teoria, a validade da lei humana – ou direito positivo – está 

relacionada ou subordinada à lei eterna e à lei natural, de modo que, se houver 

confronto entre elas, a lei humana perde a validade, já que se transformaria em 

“corrupção da lei” (AQUINO, 2005, p. 576). 

Por outras palavras, só se atribui a força de lei ao ordenamento positivado 

que não contrariar a lei natural ou a lei eterna. Essa e outras teorias jusnaturalistas 
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se preocupam com o valor da justiça numa perspectiva realista (aplicada ao caso 

concreto). 

Tomás de Aquino prossegue explicando que o direito positivo se relaciona e 

se subordina ao direito natural por duas maneiras: por meio de conclusões 

semelhantes a demonstrações e por meio de determinações. 

As conclusões semelhantes a demonstrações são inferidas e naturalmente 

percebidas pela observação de uma justiça inata às coisas. Matar uma pessoa 

inocente – na maioria das sociedades1 – é intuitivamente errado ou injusto, e isso se 

percebe naturalmente sem que haja necessidade de uma lei humana que proclame 

a proibição. 

As determinações são o produto da construção da razão humana, na 

revelação ou interpretação das leis naturais com a função de determinar, especificar 

e concretizar o direito natural. 

Para os jusnaturalista mais avançados, há nítida preocupação no sentido de 

que o direito positivo, em harmonia com o direito natural, deverá produzir leis que 

permitam ao homem o gozo de certos bens indispensáveis à vida digna e feliz e à 

realização do bem comum, o que é racionalmente fácil perceber. 

O direito então precisa ser pensado e interpretado à luz da razão de um modo 

que as questões metafísicas não levem ao subjetivismo indesejado na interpretação 

e aplicação.  

Desloca-se o centro do sistema que primitivamente se encontrava na 

natureza ou no divino para a razão humana. O direito é pensado a partir da razão, e 

daí se infere a racionalidade jurídica para balizar questões relativas a moral e aos 

critérios de justiça, conforme explica Manuel Atienza (2002, p. 109) em comentários 

sobre o pensamento de Chaim Perelman: 

 
 (...) reside em seu objetivo de reabilitar a razão prática, ou seja, introduzir 
algum tipo de racionalidade na discussão de questões concernentes à 
moral, ao Direito, à política etc., que venha a significar algo assim como 
uma via intermediária entre razão teórica (a das ciências lógico-
experimentais) e a pura e simples irracionalidade. 

 

Tais pensamentos não se originaram em Tomás de Aquino e podem ser 

encontrados, por exemplo, nos ensinos aristotélicos e no direito romano clássico. 

                                            
1 No Brasil, no ritual de passagem dos Tupinambás, “O índio só conseguia passar para idade adulta, 
quando matava um prisioneiro”. E ainda hoje é comum o infanticídio entre os índios brasileiros pelas 
mais diversas razões (TRADIÇÃO..., 2014). 
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Cláudio Nunes Pedrosa (2013, p. 3) afirma que os romanos perceberam e 

sistematizaram o direito natural em codificações que tinham por finalidade essa 

racionalidade prática relativa ao bem comum, afirmando que a natureza e as coisas 

criadas gravitam em torno das criaturas e mais especificamente do homem: 

 

O racionalismo da onipotência da natureza é, para os estudiosos romanos, 
uma fonte de conceituação do Direito Natural, pois ela é fundada num 
conjunto organizado e racional. A natureza é, assim, identificada com um 
sistema de leis cuja existência e atuação tornam possível e necessária uma 
ciência racional reinante no universo dos homens. A crença dos romanos 
pré-medievais é de que o universo e sua natureza formam uma ordem 
natural que gravita em toda a essência dos seres que a integram, 
designadamente os homens. 

 

Marcel Moraes Mota (2015, p. 32) sintetiza a relação entre direito e moral nas 

teorias jusnaturalistas nos seguintes termos: 

 

Para as teorias jusnaturalistas, portanto, aponta-se para a relação de 
subordinação do direito positivo em relação ao direito natural, o que traduz a 
exigência de que o direito criado pelo homem se submeta a padrões morais 
superiores, os quais seriam eternos, porque decorrentes da natureza de 
alguma coisa. Nessa perspectiva, integraria o conceito de direito o elemento 
da correção moral, compreendido como subordinação dos padrões jurídicos 
positivos a normas morais superiores naturais. 

 

Portanto, as teorias jurídicas jusnaturalistas, e mais especialmente a tomista, 

se preocupam com questões morais tanto pelo aspecto da formação quanto sobre a 

aplicação do direito positivo no caso concreto, subordinando a validade de tais 

normas ou atos ao critério moral da justiça provinda das leis naturais ou eternas e 

tiveram prevalência durante a antiguidade até a idade média. 

Se fosse permitido sintetizar numa palavra-chave as ideias que animam o 

jusnaturalista, esta possivelmente seria justiça. 

Hans Kelsen (2001) enxerga na teoria do direito natural um inegável caráter 

religioso que compreende o direito a partir da natureza, e esta como sendo a 

revelação de Deus, ou, em última análise, a imutabilidade e a eternidade da lei 

natural estão diretamente relacionadas à existência e manifestação de Deus.2 

                                            
2 “Se a doutrina do Direito natural for coerente, deve assumir um caráter religioso. Ela pode deduzir 

da natureza regras justas de conduta humana apenas porque na medida em que a natureza é 
concedida como uma revelação da vontade de Deus, de tal modo que examinar a natureza equivale a 
explorar a vontade de Deus. Na verdade, não há nenhuma doutrina do Direito natural com certa 
importância que não tenha um caráter mais ou menos religioso. Grotius, por exemplo, define a lei da 
natureza como um ditame da natureza racional por meio do qual certos atos são proibidos ou 



18 

 

Kelsen crítica a teoria naturalista dedicando um tópico de sua obra O que é 

justiça” intitulado “Doutrina do direito natural no tribunal da ciência” no intuito de 

demonstrar que a teoria jusnatural não encontra respaldo na ciência moderna, 

porque o direito não se submete às mesmas leis do mundo físico e natural e sim às 

questões axiológicas que são próprias de cada indivíduo, portanto, variáveis no 

tempo e espaço objetando o seguinte: 

 

Surge então a questão: qual fim é preferível, ou qual valor é superior e qual 
é inferior – qual é, na verdade, o valor mais elevado? Essa questão não 
pode ser respondida da mesma maneira que as questões se o ferro é mais 
pesado que a água ou a água mais pesada que a madeira. Estas podem ser 
resolvidas pela experiência, de um modo científico, racional, mas a questão 
de qual o valor mais elevado no sentido subjetivo do termo só pode ser 
decidida emocionalmente, pelos sentimentos ou desejos do sujeito que 
decide. Um sujeito pode ser levado por suas emoções a preferir a liberdade 
pessoal; outro, a segurança social; um, o bem-estar do indivíduo isolado; 
outro, o bem-estar da nação inteira. Não se pode provar por meio de 
nenhuma consideração racional que um está certo e outro errado. 
Consequentemente, existem, a bem dizer, sistemas muito diferentes de 
moralidade e sistemas muito diferentes de Direito, ao passo que existe 
apenas um sistema natural (KELSEN, 2001, p. 141). 

 

A partir dessas críticas e de outras mais antigas, como de Thomas Hobbes,3 o 

jusnaturalismo foi sendo paulatinamente afastado para dar lugar ao juspositivismo 

                                                                                                                                        
prescritos “pelo autor da natureza, Deus”. Ele afirma que a lei da natureza que procede das 
“características essenciais implantadas no homem pode ser corretamente atribuída a Deus porque 
Ele desejou que tais traços existissem em nós”. Hobbes declara que a lei da natureza é um ditame da 
razão, mas os ditames da razão são “conclusões ou teoremas quanto ao que conduz à conservação 
e à defesa de si mesmos, ao passo que a lei propriamente dita é a palavra do que, por direito, tem 
domínio sobre os outros. Mas, se considerarmos os mesmos teoremas, tais como expressos na 
palavra de Deus, que, por direito, comanda todas as coisas, então serão adequadamente 
denominados leis”. Acompanhando Hobbes, Pufendorf declara que, se os ditames da razão – isto é, 
os princípios do Direito natural – devem ter a força de Direito, deve-se, “sob todas as circunstâncias, 
sustentar que a obrigação do Direito natural provém de Deus”. Apenas assim pode-se supor que o 
Direito deduzido da natureza é um Direito eterno e imutável, em contraposição ao Direito positivo, 
que, criado pelo homem, é apenas uma ordem temporária e mutável; que os direitos estabelecidos 
pelo Direito natural são direitos sagrados inatos ao homem porque implantados no homem por uma 
natureza divina; e que o Direito positivo não pode estabelecer nem abolir esses direitos, mas apenas 
protegê-los. Esta é a essência da doutrina do Direito natural” (KELSEN, 2001, p. 138-9). 
3 “Uma expressão mais clara e completa da visão juspositivista pode ser encontrada na obra de 
Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes não abdica da crença na existência de um direito natural. Mas, 
ao contrário de Bodin e de toda a tradição filosófica medieval, Hobbes submete o direito natural a 
fortes críticas em razão de sua incapacidade de garantir a segurança individual e a paz social. Em 
paralelo, sustenta a superioridade qualitativa e a primazia normativa das normas criadas e impostas 
coativamente pelos detentores do poder político. O filósofo vincula a definição do direito a um a 
convenção social e à vontade dos detentores do poder político, afirmando que os conteúdos do direito 
(justiça, equidade, coerência, etc.) não influenciam sua qualidade jurídica. Um traço, claramente 
juspositivista de seu pensamento é a visão laica, isto é, puramente política do Estado e do direito: 
‘para Hobbes, o Estado e o direito pertencem a César’.” (HOBBES apud DIMOULIS, 2006, p. 69).  
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mais consentâneo com o modelo iluminista e cartesiano do positivismo filosófico 

característico da modernidade.4 

 

1.2 Positivismo jurídico 

As teorias jurídicas positivistas separam conceitualmente direito e moral e 

negam qualquer interferência da moral na validade ou na interpretação do direito. 

Em consequência dessa afirmação, as teorias jurídicas positivistas não admitem a 

existência da ordem jurídica natural e a positiva, negando a dualidade reconhecida 

pelos jusnaturalistas. Afirmam que todo direito é positivo porque é fruto da criação 

humana; e, por isso, tais teorias são chamadas de monistas. 

O juspositivismo prega que a origem do direito se encontra no fato social, ou 

resulta da vontade da autoridade legislativa, dispensando qualquer referência ou 

subordinação do direito a questões metafísicas, como seria o critério de justiça.5 

                                            
4 “O positivismo filosófico foi fruto de uma idealização do conhecimento cientifico, uma crença 
romântica e onipotente de que os múltiplos domínios da indagação e da atividade intelectual 
pudessem ser regidos por leis naturais, invariáveis, independentes da vontade e da ação humana. O 
homem chegara a maioridade racional e tudo passara a ser ciência: o único conhecimento válido, a 
única moral, até mesmo a única religião. O universo, conforme divulgado por Galileu, teria uma 
linguagem matemática, integrando-se a um sistema de leis a serem descobertas, e os métodos 
válidos nas ciências da natureza deviam ser estendidos às ciências sociais. As teses fundamentais 
do positivismo filosófico, em síntese simplificadora, podem ser assim expressas: (i) a ciência é o único 
conhecimento verdadeiro, depurado de indagações teológicas ou metafisicas, que especulam acerca 
de causas e princípios abstratos, insuscetíveis de demonstração; (ii) o conhecimento cientifico é 
objetivo. Funda-se na distinção entre sujeito e objeto e no método descritivo, para que seja 
preservado de opiniões, preferências ou preconceitos; (iii) o método cientifico empregado nas 
ciências naturais, baseado na observação e na experimentação, deve ser estendido a todos os 
campos de conhecimento, inclusive as ciências sociais. O positivismo jurídico foi a importação do 
positivismo filosófico para o mundo do Direito, na pretensão de criar-se uma ciência jurídica, com 
características análogas às ciências exatas e naturais. A busca da objetividade cientifica, com ênfase 
na realidade observável e não na especulação filosófica, apartou o Direito da moral e dos valores 
transcendentes. Direito é norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e força coativa. A 
ciência do Direito, como todas as demais, deve fundar-se em juízos de fato, que visam ao 
conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que representam uma tomada de posição 
diante da realidade. Não é no âmbito do Direito que se deve travar a discussão acerca de questões 
como legitimidade e justiça” (BARROSO, 2004, p. 322-3).  
5 “Todas as definições dadas ao direito por autores que pertencem ao positivismo jurídico no sentido 
amplo do termo afirmam que o direito é um conjunto de normas formuladas e postas em vigor por 
seres humanos: “(...) o direito é uma criação humana”; “o direito é posto, criado por seres humanos”, 
afirmam dois expoentes do juspositivismo nas últimas décadas. Fazem assim eco aos anteriores 
posicionamentos de Austin (o direito “decorre de fontes humanas”) e de Kelsen (“somente o direito 
posto por seres humanos é direito positivo”; “o direito positivo é única e exclusivamente obra 
humana”; “o Direito é sempre Direito positivo, e sua positividade repousa no fato de ter sido criado e 
anulado por atos de seres humanos”). Mais concretamente, afirma-se que o direito constitui produto 
de atos de vontade da autoridade legislativa (cujos titulares e procedimentos dependem do período 
histórico – e da leitura feita por cada pensador) e apresenta caráter vinculante – evidentemente sem 
prejuízo da controvérsia sobre o grau de liberdade que será reconhecida aos órgãos encarregados da 
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Em consequência dessa postulação, o positivismo jurídico é naturalmente 

relativista em relação aos valores morais, de modo que não tem compromisso com 

leis ou julgamentos justos no sentido de aderir a um valor de justiça que não esteja 

positivado ou que seja externo ao direito. 

Várias são as correntes que sustentam o juspositivismo. Fala-se, por 

exemplo, em positivismo inclusivo e exclusivo ou, ainda, em latu sensu ou stricto 

sensu, de modo que Dimitri Dimoulis (2006, p. 68) assim identifica os traços que 

revelam um juspositivista: 

 

Isso indica que ser positivista no âmbito jurídico significa escolher como 
exclusivo objeto de estudo o direito que é posto por uma autoridade e, em 
virtude disso, possui validade (direito positivo). Independentemente de 
influências recebidas por abordagens positivistas nas ciências e na filosofia, 
o positivismo jurídico se relaciona causalmente com o processo histórico de 
derrota do direito natural e a substituição das normas de origem religiosa 
pelas leis estatais nas sociedades europeias da Idade Moderna, fenômeno 
esse que foi analisado como “surgimento da positividade do direito”. 

 

O positivismo jurídico em seu aspecto social representa a evolução do 

absolutismo característico da idade moderna, que tinha na máxima do Estado ou do 

soberano o monopólio da formação e aplicação do direito. Por esse prisma, 

substitui-se a ideia do direito identificado como sinônimo de justiça natural por outra 

que o identifica como algo emanado do Estado e instituído por meio da lei.  

O Estado liberal requer segurança para que a livre circulação da riqueza 

possa ocorrer e assim trazer prosperidade. O positivismo jurídico identifica-se com 

essa necessidade de segurança e fornece a justificação teórica do direito como 

resposta a essa demanda social.6 

                                                                                                                                        
aplicação de tais normas. Isso significa que o PJ lato sensu define o direito com base em elementos 
empíricos e, necessariamente, mutáveis no tempo. Fazendo depender o direito de tais elementos 
contingentes, o PJ lato sensu rejeita a dependência do ordenamento jurídico de elementos 
metafísicos e tendencialmente imutáveis, tais como os mandamentos divinos ou os imperativos da 
razão humana. Esse posicionamento é designado no debate das últimas décadas com três 
denominações: – tese do fato social ou simplesmente tese social (social factthesis ou social thesis); – 
tese da fonte (sourcethesis) ou tese das fontes sociais (social sourcesofthelaw); – tese 
convencionalista (conventionality thesis). Os referidos termos indicam que a validade das normas 
jurídicas depende de fatos sociais. Esses fatos decorrem evidentemente de condutas humanas 
(individuais e coletivas) e criam as normas, isto é, as tornam juridicamente existentes. Exclui-se, 
assim, a possibilidade de encontrarmos normas jurídicas (e sistemas jurídicos) que não decorram da 
vontade de um legislador humano. Quem possui a capacidade de criar o direito são certas 
constelações de condutas humanas que constituem os fatos sociais nos quais se consubstancia a 
legislação. Trata-se dos law-determining facts. Consequentemente, o direito possui fontes formais, 
dotadas de autoridade social” (DIMOULIS, 2006, p. 78-80). 
6 “O conceito positivista de direito nasce do esforço de compreensão do direito do Estado Liberal. 
Essa tese, expressa na citação de Bobbio exposta acima, dificilmente poderia suscitar objeções. Mas 
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Luis Fernando Barzotto (1999, p. 20) elenca as tarefas que foram confiadas 

ao positivismo jurídico na superação dos modelos jusnaturalistas e realistas 

afirmando o seguinte: 

 

Recusada a justiça e a eficácia como critérios de juridicidade, o positivismo 
vai ter de elaborar o seu próprio critério. Este será a “validade”. Norma 
jurídica não é a norma justa ou a norma eficaz, mas a norma válida. E, de 
acordo com Bobbio, para o positivismo a “validade de uma norma jurídica 
indica a qualidade de tal norma, pela qual essa existe na esfera do direito 
ou, em outros termos, existe como norma jurídica: dizer que uma norma 
jurídica é válida, significa dizer que essa faz parte de um ordenamento 
jurídico (...) Mas o que faz uma norma pertencer a um ordenamento 
jurídico? Excluída a justiça e a eficácia, a pertinência só pode ser 
determinada a partir da origem da norma. A questão da pertinência é uma 
questão “genética”. E como no direito moderno, o direito regula sua própria 
produção, considera-se válida aquela norma produzida em conformidade 
com o ordenamento. Isto quer dizer que é o próprio direito que determina 
quais são as normas válidas, ou seja, é o direito e não o comportamento 
dos homens ou seus ideais de justiça, que determina o jurídico. 

 

Dessa forma, ocorre a completa separação entre direito e moral e excluem-se 

as preocupações com critérios de justiça diante da constatação de pluralidade de 

valores e da complexidade social que não permitem a definição de um único critério. 

O direito pela perspectiva positivista clássica se preocupa com a validade da norma 

dentro do sistema positivado e logicamente estruturado, reconhecendo o justo como 

sendo o valor eleito pelo legislador ao elaborar a lei ou a norma ao qual o intérprete 

se vincula rigidamente em nome da previsibilidade e da segurança. 

                                                                                                                                        
a conexão histórica que forma o ponto de partida deste livro coloca-se em um nível mais profundo 
que o da mera relação entre teoria (positivismo) e objeto (direito moderno). É pressuposto deste livro 
a idéia de que o positivismo estava animado pelo mesmo ideal que levou à construção do Estado 
Liberal e o seu direito: o ideal de segurança. A serviço desse ideal ele definiu o direito como um 
sistema normativo: com efeito, o positivismo jurídico que, certamente, é um fenômeno complexo, 
controvertido, de difícil delimitação e correntes múltiplas, pode caracterizar-se, entretanto, pela 
perseguição de certo objetivo ou anelo que pulsa em uníssono sob toda a variedade de suas 
correntes: a consecução da segurança nas relações sociais. A condição básica para alcançá-la era 
uma perfeita delimitação do jurídico que impedisse o recurso a valorações do tipo ético ou político, 
cujo emprego, por causa de seu caráter controvertido, colocaria em perigo essa intenção prática 
principal. Fazia-se necessário, definitivamente, elaborar um conceito de direito que não se remetesse 
a esferas alheias ao jurídico. A citação de Pascua explicita a tese central deste livro, apesar de ser 
incompleta. Com efeito, ‘a perfeita delimitação do jurídico’ com vistas a alcançar a ‘segurança nas 
relações sociais’ depende de uma rigorosa circunscrição do jurídico não só em relação aos valores, 
mas também em relação aos fatos. Ou seja, a segurança não fica comprometida somente pelo 
recurso ao subjetivismo dos juízos de valor (justiça), mas também pela imponderabilidade da 
normatividade oriunda da simples atuação do poder (eficácia). A segurança depende assim, da 
objetividade e da previsibilidade na identificação do direito, autônomo em relação à moral (valores) e 
em relação à política (poder). O conceito de direito que realiza esse anseio por segurança, 
delimitando o fenômeno jurídico em relação à moral e à política, será chamado de conceito 
‘autônomo’.” (BARZOTTO, 1999, p. 18-9). 
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Condensando o positivismo jurídico numa palavra, provavelmente esta seria 

segurança.  

Todavia, o modelo estritamente positivista também experimentou o ocaso 

sendo amplas e variadas as críticas a essa teoria jurídica. Do ponto de vista teórico, 

a principal delas se refere aos limites impostos pela teoria ao circunscrever o direito 

ao aspecto puramente normativo, ignorando que direito é mais do que a lei ou a 

norma. 

A justiça e os valores morais também integram o direito e não são estranhos a 

seu ambiente natural. Entre as várias críticas ao positivismo jurídico, convém 

abordar duas que são suficientes à constatação de que a teoria não se sustenta 

validamente como algo que totaliza o direito.  

A primeira delas se relaciona com a necessidade que o positivismo apresenta 

em requerer uma norma suprema (de origem externa ao sistema normativo) que 

confira validade ao direito. Ou seja, o sistema positivista é construído sobre uma 

pirâmide estruturada numa hierarquia. As normas inferiores retiram validade da 

harmonia e da relação hierárquica com as normas superiores (p.ex.: leis ordinárias, 

complementares, emendas constitucionais e assim por diante), a tal ponto que se 

requer uma norma suprema7. 

Entretanto, para o positivismo jurídico a norma deve sempre provir do sistema 

e não ser externo a ele, por isso se fala em direito posto. A norma suprema, porém, 

é pressuposta. Por outras palavras, é externa ao sistema normativo (tem origem 

ética ou fática); e essa origem externa o positivismo não consegue justificar de forma 

coerente senão reconhecendo a interferência da moral e da ética no direito. 

Além disso, há uma circularidade que lhe enfraquece sobremaneira, pelo fato 

de que a norma suprema depende da validade das normas que lhe são inferiores no 

sistema, as quais justamente propõe validar. 

                                            
7 “A norma suprema, como fundamento último de validade, é uma invenção positivista. A validade de 
uma norma só pode ser determinada confrontando-a com outra norma, que exerce a função de 
‘fundamento de validade’. A norma que fundamenta a validade de uma outra, por sua vez, deve ter a 
própria validade fundamentada. Essa “cadeia de fundamentação” deve ter um fim, sob pena de não 
conseguirmos configurar o conjunto de normas como um sistema. Ela encontra o seu fim na norma 
suprema, grund norm em Kelsen, basic norm em Ross, rule for recognition em Hart. Com essa norma, 
que para os positivistas é uma norma jurídica, conclui-se o projeto de fundar o direito sobre si mesmo. 
O direito tem agora um fundamento jurídico, atingindo, no vértice do ordenamento, o seu isolamento 
em relação aos fatos e aos valores. Como foi visto, a categoria norma suprema, nas suas múltiplas 
manifestações no positivismo, padece ao menos de três graves problemas, que se manifestam: a) na 
questão da determinação de sua existência; b) no seu caráter deôntico; e c) na sua função de critério 
último de juridicidade” (BARZOTTO, 1999, p. 143-4). 
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Barzotto (1999, p. 146) explica essa deficiência teórica do positivismo jurídico 

nos seguintes termos: 

 
O positivismo não consegue, portanto, no seu último bastião de defesa da 
autonomia do jurídico, a norma suprema, manter o direito imune aos 
âmbitos moral e político da sociedade. Além do que, na sua função de 
fundamento de validade, a norma suprema é “circular”: ela depende da 
validade das normas que pretende fundamentar. 

 

Outra crítica e talvez a mais importante diz respeito ao profundo relativismo 

moral e ético da teoria positivista, o que pode conduzir à legitimação jurídica de 

regimes políticos violentos e totalitários. Otfried Höffe (1991, p.103) percebeu essa 

deficiência e a indicou da seguinte forma:  

 
Em apoio a tese positivista da separação, ocorre a circunstância de que 
pode haver leis injustas que, apesar disso, valem positivamente enquanto 
vigorarem. Em apoio à contratese crítica do positivismo, vem o fato de que 
numa ordem jurídica que pensa poder dispensar inteiramente a justiça, sem 
caráter de coerção, não mais se pode distinguir a força bruta de um bando 
de criminosos. 

 

Não foi outro o resultado. Embora não se possa coerentemente 

responsabilizar o positivismo jurídico pela ascensão de regimes políticos totalitários 

e violentos, pode-se, com certeza, concluir que foi incapaz de coibi-los ou 

deslegitimá-los.  

O próprio Hans Kelsen (2000, p. 44), talvez o maior expoente do positivismo 

jurídico, foi quem atestou a indiferença moral de sua teoria pura do direito. Embora 

condenasse com veemência as atrocidades cometidas contra a humanidade por 

regimes totalitários, negava que pudessem ser considerados ilegítimos do ponto de 

vista da ordem jurídica. Eis suas polêmicas palavras a respeito do tema: 

 

Segundo o Direito dos Estados totalitários, o governo tem poder para 
encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até 
matar indivíduos de opinião, religião ou raça indesejáveis. Podemos 
condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é 
considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses Estados. 

 

A constatação dessa indiferença moral do positivismo e seus consequentes 

na ordem jurídica e social levaram à decadência dessa teoria jurídica, segundo foi 

percebido por Luis Roberto Barroso (2004, p. 324-5): 
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Sem embargo da resistência filosófica de outros movimentos influentes nas 
primeiras décadas do século XX, a decadência do positivismo é 
emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo 
na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder 
dentro do quadro de legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome 
da lei. Os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da 
lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. Ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a 
valores éticos e da lei como uma estrutura meramente formal, uma 
embalagem par qualquer produto, já não tinha aceitação no pensamento 
esclarecido. 

 

Deve ser registrada a opinião de alguns autores que entendem que o nazismo 

justificou sua atuação em nome da moral, de valores e de princípios caminhando na 

mesma direção das teorias jurídicas pós-positivistas. Desse modo esse regime 

monstruoso não se teria apoiado no positivismo jurídico para validar-se e sim em 

concepções de direito muito próximas dos discursos moralistas modernos.8 

Essa deficiência do positivismo jurídico também pode ser explicada pelo fato 

de que a teoria jurídica praticamente não se preocupou com a questão da 

interpretação ou aplicação do direito. À medida que a civilização avança, aumenta a 

complexidade das relações sociais, exigindo do direito uma interconectividade com 

outros ramos do saber e respostas concretas a problemas reais, deslocando do 

plano teórico da validade para a facticidade a proeminência da área de estudos da 

ciência jurídica.9 

Dessa forma, a superação do jusnaturalismo e do juspositivismo abre o 

campo para as teorias pós-positivistas ainda em construção e que procuram 

reintroduzir os valores éticos e morais no direito que foram excluídos pelo 

positivismo jurídico. 

Trata-se de uma época singular, em que a complexidade das relações 

sociais, a fluidez de conceitos, a massificação de todos os bens e da própria 

                                            
8 “Isso indica que a atuação dos nazistas correspondia a valores políticos e sociais defendidos pelos 
partidários do regime. A tentativa de justificar normas e práticas de suma barbárie em nome da moral 
pode e deve causar indignação, mas é um fato inegável. Tampouco podemos ignorar que a visão 
nazista do direito não se relaciona com a perspectiva juspositivista. Decorre de um pensamento 
“material”, estruturalmente próximo ao discurso do moralista moderno que exalta o papel dos 
julgadores e reivindica a flexibilização das normas vigentes em prol de valores e princípios. Sem a 
menor dúvida, os conteúdos e as intenções são radicalmente diferentes, mas a concepção do direito 
é fundamentalmente a mesma e claramente contrária àquela do PJ stricto sensu” (DIMOULIS, 2006, 
p. 262). 
9 “Confirma-se, assim, que muitos representantes do PJ stricto sensu negligenciaram a teoria da 
interpretação, expondo-se à acusação de propor uma teoria do direito formalista e incompleta – se 
não totalmente vazia. Essa crítica se baseia no fato de a maioria dos partidários do PJ stricto sensu 
não examinar as conexões do direito com outros fenômenos e sistemas normativos, ignorando 
relações sociais que explicam a criação e as formas de aplicação das normas jurídicas” (DIMOULIS, 
2006, p. 217). 
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humanidade apresentam significativa dificuldade aos jusfilósofos na busca da teoria 

jurídica que consiga compromissar-se com a ideia de justiça e racionalismo prático 

do jusnaturalismo mais avançado, ao mesmo tempo em que mantêm a tão desejada 

segurança prometida pelo juspositivismo. 

 

 

1.3 Neoconstitucionalismo e pós-positivismo 

A era contemporânea e mais precisamente o início do século XXI convivem 

com a superação dos modelos teóricos do jusnaturalismo, do juspositivismo e de 

outras correntes jusfilosóficas (p.ex.: tópica, realismo jurídico) na teoria do direito.  

Essa superação não ocorre por mera substituição de teorias anteriores por 

uma nova e estruturada teoria com ares de cientificidade positiva, e sim como 

resposta às necessidades de repensar o direito sob os influxos das transformações 

sociais que exigem eficácia cada vez maior na proteção de valores universais.10 

Luís Roberto Barroso assinala essa necessidade social: 

 

O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia no 
positivismo jurídico. A aproximação quase absoluta entre Direito e norma e 
sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo 
civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. 
Por outro lado, o discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores 
(...) não desejavam o retorno puro e simples ao jusnaturalismo, aos 
fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de uma razão subjetiva. 
Nesse contexto, o pós-positivismo não surge com o ímpeto da 
desconstrução, mas como uma superação do conhecimento convencional. 
Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento 
positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e legitimidade 
(BARROSO, 2004, p. 325-6). 

 

                                            
10 “Passados os milênios e atravessados por novas manifestações rupturais em que o direito assume 
um papel de interdição e garantia – como em Hobbes e na Revolução Francesa –, chegamos a um 
novo corte histórico: o término da segunda guerra mundial. O direito havia fracassado. Duas guerras 
mundiais, massacres, genocídio. O direito não conseguira manter a paz. E tampouco, minimamente, 
assegura a dignidade humana. Consequentemente algo precisa ser feito. O lema: Auschwitz nunca 
mais! Daí a exsurgência de uma espécie de nova pactuação: o direito não mais poderia estar a 
reboque da política, da moral e de vontades de maiorias eventuais e irracionais. Surge o novo 
constitucionalismo – ao qual, desde Verdade e Consenso, venho denominando de constitucionalismo 
contemporâneo. A principal novidade desse novo paradigma: a Constituição passa a ser norma. 
Consequentemente, ela vale. É dever-ser. Diferentemente do velho constitucionalismo, em que os 
textos constitucionais eram vistos como carta de intenções, agora a Constituição mostra a sua força. 
Essa circunstância pode muito bem ser vista nas teses de Konrad Hesse (força normativa de 
Constituição) Ferrajoli (Constituição normativa) e Gomes Canotilho (Constituição dirigente)” (STRECK 
apud ALVIM, 2014, p. 11-2).  
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A intersecção das mais variadas áreas do conhecimento, tais como economia, 

sociologia, filosofia, entre outras, levou a uma nova visão do direito, da qual se 

reclama compromisso efetivo com a justiça e com os valores sociais, parecem ser 

possíveis de alcançar somente por meio da normatização da Constituição, seguida 

de um modelo processual de tutela jurisdicional que lhe de eficácia. 

A nova teoria em construção assume a tarefa a partir do alicerce naturalista, 

positivista, da tópica, do realismo jurídico entre outras correntes jusfilosóficas que 

fornecem o substrato histórico para a nova compreensão do direito, ou, na definição 

de Gadamer, a “fusão de horizontes”,11 já que o intérprete não pode ser separado do 

objeto, portanto, carrega consigo a experiência histórica contida tanto nele 

(intérprete) quanto no texto a ser interpretado. 

Surge, então, o neoconstitucionalismo12 como novo modelo de teoria do 

direito, que reintroduz na ciência jurídica dominada pelo positivismo a ideia de justiça 

                                            
11 “A Hermenêutica partilha com a filosofia do saber a tese segundo a qual é a exigência de 
totalização o núcleo fundamental da autocompreensão humana; sabe, no entanto, reinterpretá-la, a 
partir da experiência, hoje, ineludível da fïnitude e historicidade. Por isso, condena toda a totalização 
abstracta ou apressada. Representa, antes, um novo estilo de pensar, que consciente da sua 
condição horizôntica ou interpretativa fundamental, aceita, finalmente, nunca ser idêntico à realidade, 
que interpreta. Toda a compreensão é uma interpretação, isto é, um intermediário, que não só revela 
como também esconde. Por isso, deve sempre confrontar-se com outras interpretações, em ordem a 
alcançar a real medida da sua distância. É este o intuito fundamental do conceito gadameriano de 
‘fusão de horizontes’.” (SILVA, 1992, p. 141). 
12 “Assim, o direito do século XXI distancia-se das propostas de teorias de direito, até então, 
dominantes. Em primeiro lugar, é oposto ao positivismo, naquilo em que este mais se apoiava. Como 
todos sabem a estrutura do positivismo sustentava-se pela separação do direito com a moral e a 
política (e porque não em relação à economia, que não ocupava o papel que ocupa hoje). Em 
segundo lugar, também se afasta das inconsistências do jus naturalismo e nos poucos pontos em que 
poderia ser confundido com ele, pois o neoconstitucionalismo é fundado em propostas de incremento 
de racionalidade, como a festejada ponderação. Finalmente, e em terceiro lugar, o realismo jurídico e 
a sua dimensão sociológica não ficam descurados em uma proposta que age sobre o direito útil. A 
dita utilidade encontra-se em voga, por exemplo, no papel que a jurisprudência – sobretudo a 
jurisprudência constitucional – emana como fonte do direito. Em uma classificação positivista, como a 
encontrada no art. 4º da LICC, a jurisprudência não seria verdadeira fonte do direito; entretanto os 
costumes e a analogia, práticas bem diminutas na nossa tradição jurídica, seriam fontes secundárias 
estabelecidas em lei. As fontes do direito atreladas às práticas constitucionais ficam mais bem 
disciplinadas sob uma teoria do direito útil e integradora. Ao falarmos em jurisprudência e fontes do 
direito, caminhamos para um sentido da globalização que tardou a chegar ao direito: a fusão de 
horizontes. O modelo norte-americano, de estudo de casos e força dos precedentes e de 
mecanismos jurídicos efetivos, de primazia da Suprema Corte, une-se ao sistema europeu-
continental, de previsão de um catálogo de direitos fundamentais, de constitucionalismo forte e rígido 
e de controle de constitucionalidade abstrato das leis. No momento em que o direito, na prática, 
reuniu todas essas características, começamos a dar forma a uma teoria do direito que serve de 
proposta para os países ocidentais democráticos. No espaço geográfico não se trata de uma teoria 
geral – como fora concebido o positivismo jurídico – mas, sim, de uma teoria adequada às 
democracias ocidentais com pressupostos encontrados na dita fusão de horizontes (defesa dos 
direitos fundamentais, constituição rígida, mecanismos de separação de poderes e de freios e contra-
pesos etc). Estes podem ser lidos como pressupostos do neoconstitucionalismo que aparece, com 
força e definição neste início de século, o seu marco temporal. É bem verdade que os seus 
pressupostos apareceram no pós-2ª Guerra Mundial, porém eles vieram se desenvolvendo desde 
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e dos valores morais representados pelos princípios num sistema aberto, em que a 

constituição ocupa o centro, ao qual todas as normas devem subordinar-se. 

O Estado legal precisa ser suplantado pelo Estado constitucional, é o lema do 

neoconstitucionalista. 

No campo da interpretação jurídica, esse lema reflete no entendimento acerca 

da diferença entre texto e norma: 

 

O legislador outorga textos, não normas. As normas são fruto de uma 
outorga de sentido aos textos pelos seus destinatários. É enorme, portanto, 
a diferença entre a interpretação jurídica no Estado Legislativo e no Estado 
Constitucional” (MITIDIERO, 2012, p. 66). 

 

Boa parte da doutrina jurídica identifica o neoconstitucionalismo como 

sinônimo de pós-positivismo,13 premissa que é assumida também neste trabalho 

(CRISTÓVAM, 2010, p. 119)  

O neoconstitucionalismo como teoria jurídica totalizante pretende integrar a 

filosofia do direito e a teoria política. 

Assim: 

 (...) o neoconstitucionalismo como teoria do direito, pode ser compreendido 
como paradigma que revisa a teoria da norma, a teoria da interpretação, a 
teoria das fontes, suplantando o positivismo, para, percorrendo as 
transformações teóricas e práticas nos diversos campos jurídicos, integrá-
las sob uma base útil e transformadora (MOREIRA, 2008, p. 253, grifo 
nosso). 

 

Eduardo Ribeiro Moreira (2008) apresenta um quadro sinótico em que se 

percebem os diferentes enfoques que o jusnaturalismo, o juspositivismo e o 

neoconstitucionalismo oferecem em relação a vários aspectos da teoria jurídica 

(Quadro 1). 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
então, até germinarem no neoconstiucionalismo, assim batizado por diversas publicações no início do 
século XXI” (MOREIRA, 2008, p. 248-50).  
13 A expressão “neoconstitucionalismo” será aqui empregada com relação de sinonímia ao pós-
positivismo jurídico, para caracterizar um modelo teórico que vem ganhando expressão e lastro na 
cultura jurídica a partir da segunda metade do século XX, baseado na superação das idéias que 
marcam o positivismo jurídico, principalmente no que concerne à relação de tensão entre Direito e 
moral. 



28 

 

Quadro 1 – Os diferentes enfoques do jusnaturalismo, juspositivismo e neoconstitucionalismo 

 
 

Tema Como é tratado pelas 

teorias tradicionais do 
Direito 

Como é tratado pelo neoconstitucionalismo 

Sociedade Homogênea Plural e global 

Moral Monista, (sem 
correlação com o direito 
no positivismo jurídico) 
ou dos valores (absoluta 
no jusnaturalismo)  

Construtivista, com parâmetros de racionalidade 
prática e pretensão de correção, que vai guiar todo o 
discurso jurídico e romper com a ordem daquilo que 
é. 

Política Estado de Direito (com 
especial atenção à 
coerção exercida pelo 
poder Judiciário a aos 
atos do poder público)  

Estado constitucional (acrescenta especial atenção 
às emanações do poder constituinte e do constituído 
– reformas constitucionais – e para o papel 
desempenhado pelo Tribunal Constitucional. Em 
primeiro plano, aparece a constante vigilância em 
torno dos direitos como um todo alcançar novos 
status)  

Desenho 
institucional das 
fontes do direito 

Lei em primeiro plano e 
demais fontes tidas 
como secundárias 

Primazia da Constituição e da jurisprudência 
emanada pelo Tribunal Constitucional 

Teoria da 
Norma 

Conjunto de normas 
com configurações de 
regras 

Primazia dos princípios preenchidos pela 
argumentação jurídica. Existência das normas 
políticas e dos critérios jurídico-procedimentais, além 
de regras e princípios com morfologia peculiar. 

Teoria da 
Interpretação 

Regras para 
interpretação e quando 
estas não existirem, o 
intérprete é livre para 
julgar. 

Metodologia constitucional apurada, considerando 
valores e criando conceitos como a derrotabilidade. 
Toda interpretação jurídica é interpretação 
constitucional 

Teoria do 
Direito 

Positivismo 

 (exclusivo ou 
inclusivo)  

Neoconstitucionalismo 

 
Fonte: baseado em MOREIRA (2008)  

 

 

Se fosse admissível concentrar o neoconstitucionalismo numa palavra, talvez 

essa pudesse ser fusão.  

Deve-se ter presente que essa nova teoria jurídica enfrenta críticas severas, 

especialmente de neopositivistas,14 que alinham vários argumentos na tentativa de 

demonstrar que não há nada de novo em compreender a força normativa da 

                                            
14 Gisele Leite (2012, p. 117) define: “O termo ‘neopositivismo’ surgiu com a tradução literal da 
expressão New Legal Positivism, que fora desenvolvida por Anthony J. Sebok. Esse novo positivismo 
legal propunha ressaltar a emergência da forma moderna de positivismo que pretende responder às 
provocações de Dworking, baseadas no argumento empírico de que existem, na prática jurídica dos 
Estados Constitucionais atuantes, princípios jurídicos consubstanciando padrões morais, sem 
resvalar em um ceticismo moral ou em teses originalistas de interpretação”. 
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Constituição e sua supremacia em relação ao sistema legal, a exemplo de Dimitri 

Dimoulis (2009): 

 
O neoconstitucionalismo é uma forma de re (vi) ver uma prática 
constitucional utilizada há mais de 200 anos, como (velha) solução para 
problemas que acompanham o direito desde sua estruturação com base na 
Constituição. Não seria equivocado dizer que, passados dois séculos, esse 
conjunto de ideologias e práticas institucionais deveria receber a 
denominação de paleoconstitucionalismo. 

 

Num ponto, entretanto, os juristas (neopositivistas, jusnaturalistas e 

neoconstitucionalistas) parecem concordar: o direito positivo carece de um 

mecanismo de comunicação com a moral que lhe permita compromissar-se com a 

realização efetiva da justiça. 

Para os neopositivistas, a resposta a essa necessidade pode ser encontrada 

no pragmatismo jurídico-político, que permite “(...) fazer uma análise profunda e 

crítica do direito num nível metajurídico, claramente separado do nível da 

interpretação. A análise metajurídica tem como meta o conhecimento da função 

social do direito” (DIMOULIS, 1999, p. 37). 

Para os moralistas, parece óbvia a necessidade de mecanismos de correção 

do direito que indiquem de igual forma a interação entre o direito e a moral, por isso 

se fala em correção interna e externa do direito (DIMOULIS, 1999, p. 27).15 

A influência do neoconstitucionalismo pode ser delimitada quanto às 

premissas desta dissertação relativas à fundamentação da decisão judicial nos 

seguintes aspectos: a) a teoria da norma articulada em três espécies (princípios, 

regras e postulados) com ênfase específica nos princípios e regras (constitucionais, 

sobretudo) e, quanto aos postulados, na aplicação da proporcionalidade; b) quanto 

às fontes do direito, com flexibilização da ideia positivista da codificação e 

centralidade do sistema legal e o reconhecimento da pluralidade das fontes do 

direito, o que inclui a jurisprudência (por meio do sistema dos precedentes); c) na 

interpretação do direito, é reconhecido que a atividade jurisdicional tem como uma 

das maiores tarefas a reconstrução do sentido das proposições jurídicas, 

assumindo-se a ideia de separação entre texto e norma; d) no aspecto legislativo, 

verifica-se que convivem duas técnicas: casuística e aberta. O legislador 

                                            
15 Estes termos exprimem as consequências práticas das duas principais correntes moralistas. Dreier 
e Alexy definem estas duas correntes em função de seu conteúdo, propondo a distinção entre o 
“argumento da injustiça” (que corresponde à nossa correção externa) e o “argumento dos princípios” 
(que corresponde à nossa correção interna).  
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constitucional ora se utiliza de proposições descritivas por meio de regras com todas 

as especificidades, ora se vale de conceitos indeterminados e cláusulas gerais que 

exigem do intérprete delimitar a aplicação, impondo um sistema de controle que 

passa, inevitavelmente, pela fundamentação da decisão judicial e um critério de 

justiça que seja objetivo o suficiente para evitar a juristrocracy.16 

Daniel Mitidiero sintetiza a repercussão dessa mudança do Estado legislativo 

para o Estado constitucional no aspecto da fundamentação das decisões judiciais: 

 
O impacto dessa tripla mudança no campo da fundamentação das decisões 
judiciais é muito significativo. A passagem do Estado Legislativo para o 
Estado Constitucional impõe fundamentação analítica para aplicação de 
princípios e regras mediante postulados normativos e para concretização de 
termos indeterminados, com eventual construção de consequências 
jurídicas a serem imputadas aos destinatários das normas (MITIDIERO, 
2012, p. 4).  

 

Reunidas as principais características das teorias jurídicas mais relevantes, 

adotar-se-á o neoconstitucionalismo (ou a expressão sinônima do pós-positivismo) 

como a premissa teórica desta pesquisa pelo fato de que é no reconhecimento da 

máxima importância do princípio da dignidade da pessoa humana que repousa o 

principal valor do constitucionalismo moderno e parece ser a resposta mais 

adequada aos anseios de justiça desejados pela sociedade. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
16 “Nesse sentido, o processo constitucional, adequadamente concebido, pode representar um 
elemento de fundamental importância para evitar que a democracia se transforme em uma 
judiciariocracia ou aquilo que Ian Hirsch denuncia como Juristrocracy” (STRECK apud ALVIM, 2014, 
p. 11-2).  
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2 COMPROMISSO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COM A 
FELICIDADE HUMANA POR MEIO DA JUSTIÇA MATERIAL 

2.1 O papel do poder judiciário ante as garantias constitucionais de busca da 
felicidade 

A existência do estado nacional está relacionada à necessidade da 

convivência humana em sociedade, já que o homem é um “animal social”,17 

conforme constatou Aristóteles (1253, p. 15). Seja qual for a ideologia que justifique 

o estado, certamente a realização do ideal humano de uma existência feliz sempre 

será um dos principais propósitos. 

Esse ideal também é residente em nível individual no conceito de dignidade 

da pessoa humana, que é modernamente um dos fundamentos da existência do 

Estado Democrático de Direito, segundo proclamado logo no art. 1º, III, da 

Constituição Federal. 

Nesse contexto, uma das principais atribuições estatais é a prestação 

jurisdicional por meio do exercício da autoridade, vista aqui além do prisma técnico 

processual e da função primordial de pacificação social, senão também como 

instrumento de realização dos ideais contidos na Constituição Federal relativos à 

proteção da vida humana em todas as dimensões – e aqui mais precisamente 

quanto à realização da justiça. 

Sem justiça não é possível falar em existência digna e feliz. Além disso, a 

felicidade depende do gozo de certos bens que devem ser proporcionados pelo 

Estado na esteira das normas constitucionais relacionadas a direitos fundamentais. 

Esse gozo só é possível a partir da concretização das normas constitucionais. 

Essa concretização (especialmente das normas relacionadas aos direitos políticos e 

                                            
17 “A cidade é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal social, e que é por 
natureza e não pode mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria 
acima da humanidade. (...) agora é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal 
gregário, é um animal social. Como costumamos dizer, a natureza não faz nada sem um propósito, e 
o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a 
dor e o prazer, os outros animais a possuem (...), mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente 
e o nocivo, e, portanto, também o justo e o injusto. A característica especifica do homem em 
comparação com outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do 
injusto e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a 
família e a cidade” (ARISTÓTELES, 1253, p. 15).  
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sociais) dependem invariavelmente da implantação de políticas públicas que nem 

sempre são adotadas ou cumpridas pelo Poder Executivo e Legislativo. 

Assim, se esses poderes falham na competência e se há a invocação da 

tutela jurisdicional, não resta alternativa senão a intervenção do Poder Judiciário 

para dar efetividade à norma. 

Um exemplo clássico desse dilema é o direito social à saúde pública, 

conforme garantido no art. 6 e 194 da Constituição Federal, que dispõe entre outras 

garantias sobre a universalização de tratamentos médicos. A inoperância do Poder 

Executivo em incluir medicamentos essenciais para tratamentos de certas moléstias 

no rol daqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) obriga as pessoas a 

buscar a tutela jurisdicional.18  

Esse influxo sobre o Poder Judiciário, exigindo atuação efetiva no 

atendimento dos princípios constitucionais relativa aos direitos fundamentais, da 

dignidade da pessoa humana e da justiça material, foi sintetizado por Luis Roberto 

Barroso com o termo “judicialização”: 

 

Judicialização significa que questões relevantes do ponto de vista político, 
social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder 
Judiciário. Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as 
instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que 
são o Legislativo e o Executivo (BARROSO et al., 2013, p. 228-9). 

 

É premissa básica desta pesquisa uma atividade proativa do juiz em relação 

ao sistema positivista tradicional na busca da justiça, mas dentro de um limite 

traçado pelas normas constitucionais e controlado por meio da fundamentação 

racional e coerente das decisões. Não se confunda com judicialização da política 

(exercício deliberado de vontade política pelo Judiciário). É admissível uma dose de 

ativismo judicial dentro de limites a fim de dar efetividade às normas constitucionais, 

                                            
18 “Judicialização. Além do gasto crescente com a aquisição de medicamentos que integram a lista de 
cobertura do SUS, o governo tem se preocupado com o aumento do número de ações judiciais contra 
o governo pedindo medicamentos que estão fora da relação de produtos oferecidos pela rede pública 
ou até mesmo remédios que nem sempre têm autorização da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) para serem comercializados no País. Entre 2011 e 0214, os gastos do Ministério 
com a compra de medicamentos por decisão da Justiça passou de R$218,5 milhões para R$722,9 
milhões, alta de 230%. Mais de um terço do montante gasto no ano passado com pedidos judiciais foi 
usado para a compra de medicamentos importados, sem registro na Anvisa. Foram R$257,9 milhões 
desembolsados pelo governo federal com drogas que só são comercializadas fora do país” 
(CAMBRICOLI, 2015, p. H5).  
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ainda que se refira às políticas públicas, nos moldes que vem aplicando o (STF),19 

se isso for necessário para concretizar as normas constitucionais que trazem 

consigo a ideia da felicidade humana.  

A dignidade da pessoa humana é constituída de um núcleo mínimo existencial 

no qual se insere o acesso a justiça, e do respeito a esse mínimo depende a 

felicidade. 

Quando a Constituição Federal proclama no art. 93, IX, que as decisões 

emanadas do Poder Judiciário deverão ser públicas e fundamentadas sob pena de 

nulidade, indica um compromisso irrevogável do Estado Democrático de Direito com 

o valor da justiça e, em última análise, com a promessa de a garantia efetiva ser 

prestada por meio da tutela jurisdicional20 como veículo de materialização das 

possibilidades para alcançar a felicidade humana. 

Diante do novo papel que o Poder Judiciário deve assumir nesse contexto, 

não há dúvida que os modelos tradicionais de prestação de tutela jurisdicional 

precisam ser reinterpretados, a fim de que não haja a possibilidade de uma “ditadura 

do judiciário”, que ficaria sem controle e passível de se descompromissar com esses 

valores individuais e sociais, que são o próprio fundamento do Estado. 

Pensando nesse novo paradigma que não é exclusivo do Brasil, foi firmado 

em Portugal o Compromisso Ético dos Juízes Portugueses (ASSOCIAÇÃO 

SINDICAL DOS JUÍZES PORTUGUESES, 2009), uma autorregulação da atuação 

jurisdicional que visa reafirmar o compromisso do Poder Judiciário daquele país com 

o valor da justiça e onde se lê que: 

 

A confiança pública nos juízes garante o respeito pelas suas decisões e o 
prestígio e boa imagem da Administração da Justiça e do próprio Estado de 
direito democrático. Essa percepção social da incorruptibilidade, probidade 
e honestidade dos juízes não pode ser minimamente beliscada por qualquer 
atitude do juiz que a ponha em causa.  

                                            
19 Assim, “(...) mais do que nunca, é preciso enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos 
direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade 
administrativa. Isso significa que a intervenção jurisdicional, justificada pela ocorrência de arbitrária 
recusa governamental em conferir significado real ao direito à saúde, tornar-se-á plenamente legitima 
(sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser 
nesse processo de ponderação de interesses e valores em conflito, a necessidade de fazer 
prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito e 
de proteção ao direito a saúde” (STRECK apud ALVIM et al., 2014, p. 192). 
20 “A despeito dessa premissa de separação dos Poderes albergada constitucionalmente, é sabido 
que em países de modernidade tardia, tal como o Brasil, em que o Poder Executivo cumpre mal, ou 
nem mesmo cumpre seu papel de realização de direitos, o Poder Judiciário acaba servindo como 
agente, não só de harmonização de eventuais diferenças entre os Poderes Legislativo e Executivo, 
mas sobretudo, como garantidor da efetividade dos direitos constitucionais” (SAUSEN, 2013, p. 73).  
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O Poder Judiciário, diante do princípio da tripartição dos poderes, sempre foi 

visto como a última salvaguarda para evitar o arbítrio e a disfunção dos demais 

poderes, conforme anota Albino Gabriel Turbay Junior (2013, p. 17): 

 

Por outro lado, com a configuração que tem tomado os Estados 
Constitucionais Democráticos, primando pela Supremacia da Constituição e 
proteção dos direitos fundamentais, é necessário que se tenham um 
mecanismo de controle dos atos do Poder Executivo e Legislativo, 
principalmente levando em consideração os problemas levantados como 
crise e descrédito no parlamento e conflitos entre os interesses das maiorias 
e os direitos fundamentais das minorias, bem como a falta de efetividade 
das políticas estabelecidas na Constituição. 

 

Desse modo, a pergunta é óbvia: Quem ou como se exercerá o controle do 

Judiciário no cumprimento das garantias constitucionais, já que o novo modelo 

neoconstitucional é aberto a interpretação? Veja-se, então, que a necessidade de 

fundamentação das decisões judiciais assume relevância ainda maior, visto que é o 

único meio capaz de demonstrar a harmonia da atuação deste Poder (enquanto 

instância decisória) com as normas constitucionais, ou, mais precisamente, garantir 

que as decisões judiciais não sejam contrárias à Constituição. 

Essa é uma preocupação legítima decorrente dos desvios que se percebem 

nos exageros do ativismo judicial, e daí se vai à necessidade de garantias de uma 

fundamentação da decisão judicial aderente a um valor de justiça que não seja 

passível de solipsismo.21 

 

 

                                            
21 Daniel Sarmento (2007, p. 144), criticando o ativismo, refere que “(...) acontece que muitos juízes, 
deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de, através deles, buscarem justiça – ou que 
entendem por justiça –, passaram a negligenciar no seu dever de fundamentar racionalmente os seus 
julgamentos Esta ‘euforia’ com os princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo 
judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto, orgulhoso com seus 
jargões grandiloquentes e com sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios 
constitucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras varinhas de condão: com eles, o 
julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser. Essa pratica é profundamente danosa a 
valores extremamente caros ao Estado Democrático de Direito. Ele é prejudicial à democracia, 
porque permite que juízes não eleitos imponham às suas preferências e valores aos jurisdicionados, 
muitas vezes passando por cima de deliberações do legislador”. 



35 

 

2.2 O ser humano no centro do Estado Democrático de Direito 

Não há dúvida que as “sucessivas gerações” dos direitos influenciaram de 

modo marcante a Constituição Federal de 1988. Seja a experiência do pós-guerra 

que aqui repercutiu mais tardiamente, seja aquela experimentada durante o período 

da ditadura militar, certo é que a compreensão da valorização do homem pelo 

Estado está umbilicalmente ligada à concretização de ideais humanos individuais e 

coletivos, dentre eles o direito a vida, liberdade, felicidade, que pode ser sintetizada 

na expressão “dignidade humana”. 

 Essa influência é percebida tanto na formação legislativa dos textos 

constitucionais quanto na interpretação dos princípios e garantias que a doutrina e a 

jurisprudência, em especial aquela provinda da corte constitucional, oferece. 

 O compromisso com esse ideário tem como fundamento primordial a 

valorização da vida humana e a percepção de que ao Estado cabe proporcionar os 

meios e condições para que o ser humano possa atingir os ideais de felicidade num 

ambiente social em que a justiça prevaleça. 

 Num primeiro momento parece até estranho, sobretudo para os positivistas, 

compreender que um sentimento humano subjetivo, como a felicidade, seja capaz 

de ser objeto da proteção do direito, conforme percebeu João Pedro Lima (2011): 

 
Sabe-se, também, que a felicidade pressupõe certo subjetivismo, presente 
em cada indivíduo, acarretando a existência de diversos tipos de felicidade. 
Assim, é impossível o Estado, por si só, trazer felicidade plena às pessoas. 
Para alguns ser feliz é viver no agito da cidade, para outros, no silêncio do 
campo; alguns só se contentam om riquezas materiais, outros se satisfazem 
com a simplicidade. No entanto, o Estado pode oferecer condições mínimas 
para que, a partir daí, cada pessoa esteja possibilitada de buscar a 
felicidade da melhor maneira que lhe convém. 

 
Contudo, a questão não se mostra adequada apenas para o campo da 

metafísica, ela é, antes, indispensável para compreender a própria essência do que 

seja o ser humano e, portanto, passível da proteção normativa em âmbito 

constitucional, porque ligada indissociavelmente à dignidade da pessoa humana. 

É bem verdade que o tema da felicidade atina com mais ênfase na atuação 

do Estado por meio de políticas públicas próprias às competências do Poder 

Legislativo e Executivo. Por outras palavras, promover a educação, saúde, cultura, 

que resultem no ambiente propício ao desenvolvimento humano pleno, são 

essencialmente atividades de competência desses poderes. 
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Sem embargo, o Poder Judiciário não é imune à ideia, já que deve pautar a 

atuação no caso concreto, levando em consideração esse valor fundamental, pois, 

como afirma Konrad Hesse (1991, p. 14), “(...) a norma constitucional não tem 

existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, 

ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade.” 

Trata-se de reconhecer o poder normativo da Constituição Federal ante os 

outros modelos constitucionais (nominal e semântico).22 

Exemplo emblemático dessa atuação inovadora pode ser verificado em um 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 5ª Região nos autos da ApelReex nº 

14337-PE.23 O caso envolvia uma senhora (viúva) pensionista da Previdência Social 

que, ao contrair novo relacionamento de união estável, tinha contra si a pretensão 

da autarquia previdenciária e de outra copensionista ao cancelamento ou redução 

                                            
22 “Foi precisamente ao estudar a sintonia entre normas constitucionais e a realidade do poder – e a 
efetividade dessa regulação – que Karl Loewenstein elaborou a sua celebrada classificação 
ontológica das Constituições, diferenciando-as segundo seu caráter normativo, nominal ou semântico. 
A constituição normativa é aquela não apenas juridicamente válida, mas que está, além disso, 
vivamente integrada na sociedade. Suas normas dominam o processo político ou, inversamente, o 
processo de poder se amolda às normas da Lei Maior, submetendo-se a elas. “Para usar uma 
expressão de todos os dias: A Constituição é a roupa que assenta bem e que realmente veste”. No 
outro extremo está a Constituição semântica em subalterna formalização da situação de poder 
político existente, para o exclusivo benefício dos detentores do poder de fato, que dispõem do 
aparato coativo do Estado. Se não houvesse nenhuma Constituição formal ou escrita, a vida 
institucional não seria perceptivelmente diferente. ‘A roupa não veste, como no caso da Constituição 
normativa, mas esconde, dissimula ou disfarça.’ Entre a Constituição normativa e a Constituição 
semântica, situa-se a Constituição nominal. Aqui, a dinâmica do processo político não se adapta às 
suas normas, mas conserva um caráter educativo e prospectivo. Existe, neste caso, uma desarmonia 
entre os pressupostos sociais e econômicos existes e a aspiração constitucional, a ser sanada com o 
passar do tempo, pelo amadurecimento esperado. ‘A roupa fica por certo tempo guardada no armário 
e será vestida quando o corpo nacional haja crescido.’ Confortavelmente, sem pressa, os detentores 
do poder esperam pelo futuro, ‘seja do país grande potência, do país rico ou do país educado’. Na 
República, as Constituições de 1891, 1934 e 1946 foram nominais. As cartas de 1937, 1967 e 1969 
foram semânticas. Já percorremos os ciclos do atraso. A Constituição de 1988, em meio a incontáveis 
vicissitudes, tem mobilizado um esforço, tanto de parte da doutrina como de diversos tribunais, de 
realização de um constitucionalismo normativo” (BARROSO, 2004, p. 252-3).  
23 “O direito fundamental à felicidade, que agora suscito, fora previsto, inicialmente, na Declaração da 
Virgínia de 1776, havendo um projeto de Emenda Constitucional em tramitação no Congresso 
Nacional, tendente à sua inclusão no direito brasileiro. É, de fato, um direito um tanto controverso, 
mas, me parece que ele se aplica ao caso. A Constituição de 1988, estrutura todos os arranjos 
familiares em torno do afeto, inclusive no parágrafo 3º do art. 226 existe reconhecimento da união 
estável de modo a facilitar a sua respectiva conversão em casamento. Parece-me opressiva a 
previsão legal no sentido de que a mulher, e apenas a mulher, que percebesse pensão não poderia 
contrair novas núpcias. E mais, que nesse caso, em se tratando de união estável, ela não poderia, 
após o falecimento do companheiro, estabelecer uma nova união estável. Nesse caso, diante do 
caráter alimentar do benefício, a apelada teria que optar por um dos dois pilares: comer, se perceber 
o benefício; ou amar, ante o impedimento da lei. Isso contraria toda a ideologia do direito brasileiro. 
Assim, em razão de o direito brasileiro permitir a aplicação de preceitos compatíveis do direito 
comparado, aplico, aqui, a declaração de independência de 1776 e, também, o preceito respectivo 
quanto ao direito a uma felicidade geral, previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789. Nesse sentido, reconheço o direito ao benefício, entendo desnecessária a 
produção na primeira instância da prova requerida.” (BRASIL, 2012). 
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do benefício da pensão, ao entendimento de que não haveria prova de dependência 

econômica dela em relação ao marido falecido (Lei nº. 8.213/91- art. 16, I), aliado ao 

fato de que as disposições vigentes na época do óbito (Decreto nº. 89.312/84 – art. 

50, II) previam a extinção da cota-parte para o pensionista do sexo feminino se 

contraísse novo casamento.24 

Diante da notória injustiça dessas disposições, o Tribunal Regional Federal 

afastou a aplicação da lei e do decreto diante da constatação de que o ordenamento 

jurídico brasileiro recepcionou o direito à felicidade quando admitiu a possibilidade 

de adoção de preceitos do direito comparado. Aplicou as disposições da Declaração 

da Virginia de 1776 para manter o benefício da viúva, reconhecendo que o direito à 

felicidade não seria compatível com a exigência de uma escolha entre os alimentos 

ou o direito de amar. 

Na Grécia antiga já se conhecia a possibilidade de tratar a felicidade humana 

como algo passível de ser compreendido de forma dissociada da mera fruição de 

prazeres. Também já se firmava, conforme é possível inferir dos ensinos 

Aristotélicos, a ideia de que toda existência humana (individual ou coletiva) caminha 

na direção da busca desse bem supremo. 

Para Aristóteles, somente a fruição de certos bens ou situações da vida 

possibilitam atingir esse bem supremo – a felicidade: 

 

Mas evidentemente, como já dissemos, a felicidade também requer bens 
exteriores, pois é impossível, ou na melhor das hipóteses não é fácil, 
praticar belas ações sem os instrumentos próprios. Em muitas ações 
usamos amigos e riquezas e poder político com instrumentos, e há certas 
coisas cuja falta empana a felicidade – boa estirpe, bons filhos, beleza – 
pois o homem de má aparência, ou malnascido, ou só no mundo e sem 
filhos, tem poucas possibilidades de ser feliz, e tê-las-á ainda menores se 
seus filhos e amigos forem irremediavelmente maus ou se, tendo tido bons 
filhos e amigos, estes tiverem morrido. Como dissemos, então, a felicidade 
parece requerer o complemento desta ventura, e é por isto que algumas 
pessoas identificam a felicidade com a boa sorte, embora outras a 
identificam com a excelência (ARISTÓTELES, 2009, p. 27). 

 

                                            
24 BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (5ª REGIÃO). APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. COMPANHEIRA. NOVAS NÚPCIAS. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À 
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INSCRIÇÃO POSTERIOR DE OUTRO DEPENDENTE. RATEIO 
EM PARTES IGUAIS, A PARTIR DA NOVA HABILITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO 
ANTERIORMENTE RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL 
DEVIDA. Apelação em Remessa Ex-Officio nº 14337/PE. Relator: Des. Federal Marco Bruno Miranda 
Clementino (Convocado). Julgamento em: Recife, 31 de janeiro de 2012. Publicação em: 27/02/2012. 
Jurisprudência do Tribunal Regional Federal (5ª Região). Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34526050/trf-5-jud-16-02-2012-pg-673>. Acesso em 22/06/2015. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34526050/trf-5-jud-16-02-2012-pg-673
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Mais recentemente, os povos modernos reconheceram essa realidade, e 

nesse sentido a declaração de independência dos Estados Unidos da América é um 

exemplo ao proclamar: “Consideramos estas verdades como evidentes por si 

mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da 

felicidade” (STRATUSS, 2009, p. 3). 

Atualmente, alguns juristas trazem à tona novamente essa compreensão, o 

que exige a leitura do texto constitucional pelo prisma do compromisso do Estado 

Democrático de Direito, com a garantia das possibilidades materiais que permitam 

ao ser humano a realização desse ideal de felicidade, a exemplo de Ives Gandra 

Martins Filho (2011 apud LIMA, 2014): 

 
Na teoria clássica, a finalidade do Estado é promover o bem comum da 
sociedade, considerado como o conjunto de condições que permite aos 
indivíduos atingirem o seu bem particular. Se o Estado propicia segurança, 
educação, saúde, trabalho, previdência, moradia e transporte, o indivíduo 
tem as condições mínimas para atingir a felicidade, a que todos os homens 
tendem. No entanto, é preciso fazer a distinção entre fins e meios. O bem 
comum é a finalidade e os direitos sociais, os meios para promovê-lo. 
Nesse diapasão, não se pode colocar a felicidade como direito a ser 
garantido pelo Estado. O que é dever do Estado é assegurar os meios para 
que cada um possa chegar à felicidade. Com efeito, ninguém pode dizer a 
outro seja feliz, quando esse sentimento não brota de dentro. 

 

O STF tem se pronunciado acerca da proteção constitucional dos direitos 

fundamentais invocando o direito à busca da felicidade, conforme se vê da ADI nº 

3300-DF25, em que se reconheceu a proteção legal às uniões homoafetivas.26 

                                            
25 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. 
ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS 
UNIÕES HOMOAFETIVAS. PRETENDIDA QUALIFICAÇÃO DE TAIS UNIÕES COMO ENTIDADES 
FAMILIARES. DOUTRINA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 9.278/96. 
NORMA LEGAL DERROGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO ART. 1.723 DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
(2002), QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NESTA SEDE DE CONTROLE ABSTRATO. 
INVIABILIDADE, POR TAL RAZÃO, DA AÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, DE OUTRO 
LADO, DE SE PROCEDER À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE NORMAS 
CONSTITUCIONAIS ORIGINÁRIAS (CF, ART. 226, § 3º, NO CASO). DOUTRINA. 
JURISPRUDÊNCIA (STF). NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE DISCUTIR O TEMA DAS UNIÕES 
ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS, INCLUSIVE PARA EFEITO DE SUA SUBSUNÇÃO AO CONCEITO 
DE ENTIDADE FAMILIAR: MATÉRIA A SER VEICULADA EM SEDE DE ADPF? Medida Cautelar em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.300-0/DF. Relator: Min. Celso De Mello. Julgamento em: 
03/06/2006. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/ADI3300.pdf>. Acesso em: 
22/06/2015. 
26 “Não obstante as razões de ordem estritamente formal, que tornam insuscetível de conhecimento a 
presente ação direta, mas considerando a extrema importância jurídico-social da matéria – cuja 
apreciação talvez pudesse viabilizar-se em sede de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental –, cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas entidades autoras, que o magistério 
da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva, utilizando-se da analogia e invocando 
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Não é possível imaginar que, num ambiente social em que viceja a injustiça, a 

felicidade humana possa ser alcançada. Daí a íntima ligação com a ideia de justiça 

segundo a compreensão que será aportada adiante, e esta, por sua vez, está 

diretamente relacionada com a função jurisdicional.  

O processo jurisdicional cumpre, então, papel importante nesse aspecto, pois 

é o meio pelo qual o Estado, por meio do Poder Judiciário, exerce a jurisdição, ou, 

noutras palavras, realiza a justiça no caso concreto. 

 

 

2.3 Processo judicial como veículo de concretização das normas constitucionais – 
neoprocessualismo 

Realizar a justiça e permitir o gozo dos bens da vida que promovem a 

felicidade humana passaram a ser um dos principais escopos do processo civil 

moderno (constitucional) ante a noção anterior, no sentido de que o processo se 

contentava com o preenchimento dos pressupostos formais da teoria jurídica, sem 

compromisso com os valores. 

O positivismo certamente legou um patrimônio científico jurídico da mais alta 

importância, todavia a experiência mostrou que foi incapaz de realizar plenamente a 

justiça, que, no dizer de Del Vecchio27 (1938 apud MONTORO, 2000, p. 122), “(...) é 

a pedra angular de todo o edifício jurídico”. 

Sobre a importância das conquistas e dos postulados científicos do 

positivismo jurídico e seus reflexos contemporâneos, é importante registrar a opinião 

de Friedrich Muller, segundo sua teoria estruturante do direito: 

 

Os objetivos do positivismo de cientificizar na medida do possível a ciência 
jurídica e de elaborar uma dogmática racional não merecem ser esquecidos 
em benefício de exigências menores no tocante a racionalidade e a 
honestidade em questões de método. A ´superação´ do positivismo não é 
de modo nenhum um fim legitimo em si mesmo. Como concepção 
sistematicamente pós-positivista, a teoria estruturante do direito não 

                                                                                                                                        
princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não-discriminação e da busca da 
felicidade), tem revelado admirável percepção do alto significado de que se revestem tanto o 
reconhecimento do direito personalíssimo à orientação sexual, de um lado, quanto a proclamação da 
legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, de outro, em ordem a permitir 
que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano do Direito 
e na esfera das relações sociais” (BRASIL, 2006). 
27 VECCHIO, D. Justice, droit, état. Paris: Sirey, 1938. 
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aposentou apenas a redução da normal ao seu texto do ordenamento 
jurídico a uma ficção artificial da solução do caso a um processo 
logicamente inferível por meio do silogismo, mas desenvolveu, partindo da 
estruturação de normas jurídicas, a proposta de um modelo de teoria e 
práxis que abrange a dogmática, a metódica, a teoria do direito e a teoria 
constitucional e não continua devendo a resposta ao positivismo (MULLER, 
2012, p. 99-100). 

 

Todavia, não atende mais aos anseios sociais a aplicação fria de silogismos 

ou modos de instrumentalizar uma teoria jurídica sem compromisso com valores ou 

com a justiça em sentido material. O processo civil deve estar a serviço do homem e 

para seu bem-estar individual e coletivo, por meio da administração da justiça, 

conforme pondera Cassio Scarpinella Bueno (2007, p. 60): 

 
O estudo do direito processual civil passa a servir, em última análise, ao 
próprio homem inserido na sua vida social, no seu Estado, e não mais ao 
direito em si mesmo considerado. O direito, assim entendido, é uma das 
formas de regulação da vida em sociedade e, por isto mesmo, o seu 
objetivo final é a felicidade do próprio homem e da própria sociedade. 

 

Leonardo Greco apoiando essa conclusão assinala nos seguintes termos: 

 

No Estado Democrático Contemporâneo, a eficácia concreta dos direitos 
constitucional e legalmente assegurados depende da garantia da tutela 
jurisdicional efetiva, porque sem ela o titular do direito não dispõe da 
proteção necessária do Estado ao seu pleno gozo. A tutela jurisdicional 
efetiva é, portanto, não apenas uma garantia, mas, ela própria, também um 
direito fundamental, cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em respeito 
a própria dignidade humana. O Direito Processual procura disciplinar o 
exercício da jurisdição através de princípios e regras que confiram ao 
processo a mais ampla efetividade, ou seja, o maior alcance prático e o 
menor custo possíveis na proteção concreta dos direitos dos cidadãos 
(GRECO, 2004, p. 3-4). 

 

 O positivismo jurídico é encantador no sentido de confortar o jurista, 

sobretudo o juiz, com a ideia de que, se atendidas unicamente as premissas do 

silogismo, se chegaria automaticamente à decisão justa e estaria assim entregue a 

prestação jurisdicional. 

 Ou seja, o Estado teria cumprido seu papel ao aplicar ao caso concreto a 

solução prevista na lei. Os efeitos da decisão assim obtida e sua repercussão em 

relação à justiça material não seriam relevantes, pois essa é uma questão valorativa 

desimportante no sistema. 
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Tal conforto é meramente estético, mas defendido com veemência pelos 

positivistas com os seguintes argumentos apontados por Herbert L.A. Hart (1994, p. 

287-8): 

(...) as leis são comandos de seres humanos; (2) (...) não existe uma 
conexão necessária entre o direito e a moral, ou entre o direito como é o 
direito como deveria ser; (3) (...) a análise ou o estudo dos significados dos 
conceitos jurídicos é um estudo importante que deve distinguir-se das 
pesquisas históricas, das pesquisas sociológicas e da apreciação crítica do 
direito em termos de moral, finalidades sociais, funções, etc.; (4) (...) um 
sistema jurídico é um ´sistema lógico fechado` em que as decisões corretas 
só podem deduzir-se das regras jurídicas predeterminadas através de 
meios lógicos; (5) os juízos morais não podem determinar-se como podem 
as afirmações de fato, através de argumento racional, demonstração ou 
prova. 

 

Mário Losano, refletindo sobre os resultados desse modelo teórico, teve 

ocasião de constatar: 

Uma consequência do positivismo é, portanto, o relativismo em relação aos 
valores: isso não significa indiferença diante dos valores, mas apenas 
impossibilidades de demonstrar cientificamente que é “bom” o valor com 
que nos identificamos, ou que é “mau” o valor de nossos adversários 
(LOSANO, 2010, p. 29-30). 

 

Boa parte da comunidade jurídica no Brasil ainda pensa dessa forma, 

conforme aponta Michel Villey (1977, p. 17-8): 

 

Na verdade os juristas – refiro-me aos professores de direito; não é menos 
verdadeiro em relação aos seus assistentes e, sem dúvida, aos juízes – 
seguem simplesmente os passos habituais de seu círculo; como um 
operário maneja uma máquina e não se preocupa em saber como ela foi 
construída. Ensina-se de acordo com as rotinas de um dos diversos tipos 
existentes de positivismo jurídico, sem se dar ao trabalho de verificar o 
quanto eles valem. É o porquê de nossos enormes tratados de dogmática 
jurídica, de nossos cursos magistrais, de nossos sistemas serem colossos 
com pés de argila, belas construções, das quais nada garante que não 
sejam construídas sobre areia. 

 

Por esse motivo, o presente trabalho pretende uma pesquisa e reflexão sobre 

a necessidade de fundamentar a decisão judicial adequadamente e para além do 

mero silogismo formal de subsunção, com a adoção de mecanismos de ponderação, 

de modo a possibilitar ao jurisdicionado verificar a aderência da solução do caso 

diante das garantias de justiça material proclamadas pela Constituição como valores 

fundamentais, e dessa forma contribuir com a pavimentação do caminho rumo à 

felicidade humana na parcela que corresponde à atuação jurisdicional. 
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O conceito de justiça passa então a assumir importância vital visto que a 

legitimidade da atuação estatal será tanto maior quanto for o grau de aderência a 

esse ideal ou valor fundamental. 

Sem sombra de dúvidas o caminho dessa mudança de paradigmas será 

dificultoso, pois a cultura positivista deitou raízes de modo profundo no mundo 

jurídico brasileiro; e a evolução não se dará sem sacrifícios, um dos quais é a notória 

sensação de insegurança ante a possibilidade de haver decisões contrárias à lei 

(injusta), motivadas por adoção de princípios, valores, ou normas constitucionais 

nem sempre reconhecidos, conforme acentua Eros Roberto Grau (2013, p. 22): 

 
Ai a destruição da positividade do direito moderno pelos valores. Os juízes 
despedaçam a segurança jurídica quando abusam do uso de “princípios” e 
praticam – fazem-no cotidianamente! – os controles da proporcionalidade e 
da razoabilidade das leis. 

 

Nesse sentido, há grande preocupação com os possíveis desvios que o juiz 

poderia cometer ao aplicar ao caso uma solução que entenda justa, mas que fora 

(ou não fora) valorada de forma diferente na lei. Tal comportamento, que se 

convencionou chamar de ativismo judicial, pode ser tão perigoso quanto as 

anomalias que se pretendem evitar com as exigências de fundamentação adequada 

da decisão judicial, segundo anota Gabriel Dolabela Raemy Rangel (2014, p. 94): 

 

O Poder Legislativo, ao criar uma norma, também se vale de certo 
consequencialismo, ou seja, o legislador faz uma valoração das 
consequências da norma que cria. Assim, voltando ao problema-chave: qual 
a legitimidade de um magistrado descartar uma lei fruto de uma valoração 
de consequência feita por um legislador e aplicar seu próprio juízo de 
consequência? Ora, um juiz que só avalia a consequência de sua decisão 
está passando por cima da atividade dos demais poderes. 

 

Aprender a conviver com conceitos indeterminados, cláusulas abertas, 

normatividade dos princípios constitucionais, ativismo judicial, jurisprudência como 

fonte do direito entre outros temas próprios da nova teoria jurídica certamente 

requererá redobrado esforço dos juristas, além de nova visão social do papel do 

Judiciário para disseminar os princípios fundamentais da valorização da pessoa 

humana, da boa-fé e de justiça, o que se mostrará tarefa difícil ante a formação 

positivista radical de nosso sistema jurídico até a Constituição de 1988, conforme 

concluiu Alexandre Morais da Rosa (2005, p. 54): 

 



43 

 

Os atores jurídicos não estão acostumados a lidar com os princípios, 
exigindo para o seu atuar o recurso imediato à regra jurídica. A 
incapacidade instrumental-prática dos princípios, portanto, fica prejudicada 
diante da formação positivista-legalista que informa o senso comum teórico 
dos juristas, com forte apropriação equivocada da racionalidade weberiana, 
manifestada pelo legalismo fetichista e rasteiro. É preciso, contudo, dar-se 
efetividade aos princípios constitucionais. 

 

De outro lado, também se requer dos juristas e, em especial do juiz, uma 

postura inovadora e comprometida com as normas fundamentais para não cair em 

outro extremo, ou seja, a legitimação formal de decisões injustas pela adoção por 

parte do julgador de valores e opiniões subjetivas contrárias aos princípios de justiça 

constitucionalmente positivados. Ou até mais grave – a politização do poder 

judiciário como adverte Tercio Sampaio Ferraz Júnior (1994, p. 18): 

 

Uma justiça politizada, ao contrário, compartilha da responsabilidade pelos 
resultados do uso da violência, fazendo do juiz um justiceiro e do processo 
um movimento em direção dos famigerados tribunais de exceção. Ou seja, 
a Justiça politizada arrisca-se a render-se ao marketing das opiniões, 
reduzindo o direito a elas, o que funciona bem no Legislativo, mas que, no 
Judiciário, torna opaco o uso da força, conduzindo-a à banalidade à 

trivialidade do jogo de interesses. 
 

Candido Rangel Dinamarco (2005, p. 71) aponta que o processo civil 

moderno deve seguir o caminho no sentido de possibilitar, pela releitura dos 

institutos processuais a partir da Constituição, a realização das garantias 

fundamentais nela insculpidas: 

 

Também é dos tempos modernos a ênfase ao estudo da ordem processual 
a partir dos princípios, garantias e disposições de diversas naturezas que 
sobre ela projeta a Constituição. Tal método é o que se chama direito 
processual constitucional e leva em conta as recíprocas influências 
existentes entre a Constituição e a ordem processual (...). O direito 
processual constitucional exterioriza-se mediante (a) a tutela constitucional 
do processo, que é o conjunto de princípios e garantias vindos da 
Constituição (garantias de tutela jurisdicional, do devido processo legal, do 
contraditório, do juiz natural, exigência de motivação dos atos judiciais etc 
(....); e (b) a chamada jurisdição constitucional das liberdades, composta 
pelo arsenal de meios predispostos pela Constituição para maior efetividade 
do processo e dos direitos individuais grupais. 

 

A instrumentalização das garantias constitucionais e do ideal de justiça exige 

um novo paradigma processual que paulatinamente se vai estabelecendo com o 

termo de neoprocessualismo, que nada mais faz do que entender a Constituição 
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Federal na integralidade normativa e servir-lhe de instrumento para realizar seus 

princípios. 

A Constituição, nessa nova visão, também tem normatividade processual para 

muito além das ações constitucionais de controle de constitucionalidade e expande 

os efeitos sobre todos os institutos processuais comuns. 

Eduardo Arruda Alvim sintetiza esse pensamento (sem adotar o termo 

neoprocessualismo) da seguinte forma: 

 
Significa isso que o núcleo do processo constitucional encontra-se 
disciplinado na Constituição Federal de 1988, muito extensamente. Daí a 
importância de serem estudados os princípios do processo a partir do plano 
constitucional, na exata medida em que, como pondera Gordillo, citado por 
Geraldo Ataliba, os princípios são “ao mesmo tempo norma e diretriz do 
sistema, informando-o visceralmente” (ALVIM, 2014, p. 23). 

 

Mas o que seria a justiça afinal? Para fins desta pesquisa, será desenvolvido 

o tema em tópico próprio para chegar a um conceito de justiça passível de ser 

utilizado como referencial, tendo em vista que o propósito deste trabalho se dedica a 

pesquisar a maneira pela qual o Estado, em particular o Poder Judiciário, por meio 

da atuação jurisdicional, consegue atender a esse compromisso constitucional. 

Fala-se, portanto, em fundamentação ou motivação da decisão judicial como 

um dos possíveis mecanismos de efetivação dessa garantia. Apesar de ser 

exaustivamente estudado, o tema ainda apresenta desafios enormes, pois as 

diversas teorias jurídicas encontram dificuldade em ultrapassar os obstáculos 

inerentes a questões valorativas próprias da atividade de decidir para determinar o 

justo. 

O que é justo para um pode não ser para outro. A questão da definição de 

valores axiológicos para determinar critérios de justiça não é pacifico, daí a 

dificuldade em definir o que seja justiça. 

Quando o juiz profere a decisão, inevitavelmente escolhe opções valorativas 

que podem de alguma forma ser confrontadas com esse valor fundamental – a 

justiça –, e, portanto, indicar a prevalência ou não do ideal constitucional. A 

fundamentação da decisão ao lado de outras garantias constitucionais de natureza 

processual, tais como do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, 

que assegurem a efetiva participação dos sujeitos por meio de liberdade 

argumentativa e probatória, assume, assim, importância vital nesse processo, uma 

vez que é somente por meio delas que se consegue visualizar a realização do valor 
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fundamental no caso concreto e a perfeita conformidade da atuação estatal segundo 

os compromissos estabelecidos na Constituição. 

Em outros termos, indica em que medida o Poder Judiciário está 

comprometido com o ideal constitucional e, portanto, com o respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, possibilitando dessa forma os controles da legalidade 

e constitucionalidade. 

Piero Calamandrei (1995, p. 143) bem sintetizou essa necessidade de 

fundamentação da decisão judicial como forma de garantir a justiça quando afirmou: 

 
A fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande garantia de 
justiça, quando consegue reproduzir exatamente, como num levantamento 
topográfico, o itinerário lógico que o juiz percorreu para chegar à sua 
conclusão, pois, se esta é errada, pode facilmente encontrar-se, através dos 
fundamentos, em que altura do caminho o magistrado desorientou. 

 

Noutra quadra, Luiz Guilherme Marinoni (2006, p. 45) assevera: 

 

A obrigação do jurista não é mais apenas a de revelar as palavras da lei, 
mas sim a de projetar uma imagem, corrigindo-a e adequando-a aos 
princípios de justiça e aos direitos fundamentais. Aliás, quando essa 
correção ou adequação não for possível, só lhe restará demonstrar 
inconstitucionalidade da lei – ou, de forma figurativa, comparando-se a sua 
atividade com a de um fotógrafo, descartar a película por ser impossível 
encontrar uma imagem compatível. 

 

Portanto, o processo civil moderno tem um compromisso inadiável com a 

realização material dos ideais constitucionais, sobretudo com o princípio da justiça 

material (processo justo), que se revelará na proteção da dignidade da pessoa 

humana na mais larga extensão; daí falar em neoprocessualismo como mecanismo 

mais adequado na tutela desse direito fundamental,28 já que o direito material, ou 

mais precisamente o constitucional, necessita de instrumentos fortes e eficazes para 

concretizá-lo. 

O neoprocessualismo apresenta as seguintes características em relação ao 

tema abordado: a) direito fundamental a ordem jurídica justa; b) direito fundamental 

ao processo justo; c) direito fundamental a tutela jurisdicional, instrumentalidade do 

                                            

28 “A percepção de que a tutela jurisdicional efetiva, célere e adequada é um direito fundamental (art. 
5º, inc. XXXV, CF) vincula o legislador, o administrador e o juiz isto porque os direitos fundamentais 
possuem uma dimensão objetiva, ou seja, constituem um conjunto de valores objetivos básicos e fins 
diretivos da ação positiva do Estado. Assim, é possível quebrar a clássica dicotomia entre direito e 
processo (substance-procedure), passando-se a falar em instrumentalidade do processo e em 
técnicas processuais” (CAMBI; DIDIER JUNIOR, 2010, p. 252). 
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processo, construção de técnicas processuais (p.ex.: ponderação) consentâneas 

com a realização dos direitos constitucionais; d) direito a democracia processual; e 

e) direito a decisão judicial fundamentada coerentemente diante da Constituição. 

A decisão judicial, e com mais ênfase aquela que resolve o mérito, é o ato 

principal nesse contexto, ou seja, o ápice do processo e momento no qual se 

materializam as garantias constitucionais, sendo até mesmo intuitivo perceber que a 

fundamentação dessa decisão é crucial para determinar em que medida tais 

garantias são efetivamente observadas pelo Poder Judiciário a fim de permitir seu 

controle. 

Afinal, de nada adiantaria uma garantia meramente formal se não é trazida 

para a realidade do cotidiano social. Sendo assim, cumpre analisar o tema sobre 

várias perspectivas, investigando-se aspectos que podem determinar essa 

conformidade constitucional tão desejada. 
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3 UMA DEFINIÇÃO DE JUSTIÇA – REFERENCIAL PARA A 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL 

3.1 Histórico do conceito de justiça 

Ao longo do tempo, o conceito de justiça tem recebido inúmeras definições. 

Não é propósito deste trabalho (nem seria isso possível) esgotar o tema e 

apresentar uma única definição do que seja a justiça para o direito, já que o conceito 

transcende o mundo jurídico, é tema multidisciplinar. Interessa aos filósofos, 

teólogos, economistas, enfim a todos aqueles que se dedicam a pensar sobre a 

sociedade humana em todos os multifacetados aspectos. 

Todavia, é necessário escolher dentre várias opções, alguma das definições 

já propostas a fim de que se tenha um referencial passível de utilização como 

“marcador”, para a verificação do grau de compromisso da decisão judicial com esse 

valor fundamental, já que é enorme o nível de insatisfação da população brasileira 

com o Poder Judiciário, e generalizada a descrença na possibilidade de realização 

da justiça material, conforme aponta Candido Rangel Dinamarco (2010, p. 149): 

 

No Brasil, estudo de um conhecido jurista e pesquisador dos fatos da 
Justiça (José Eduardo Faria) revela “um misto de frustração, descrença e 
ceticismo com relação à eficácia desse poder, aos critérios de ‘justiça’ por 
ele adotados em suas sentenças e à sua incapacidade de impor a vontade 
da lei sobre os interesses dos mais ricos, influentes e poderosos”. 

 

Logo de início se percebe que o fio condutor desse pensamento deve estar 

relacionado com alguns valores fundamentais (constitucionais) e que parecem 

pertencer a uma ordem natural, conforme aponta Calamandrei (1995, p. 149): “O 

sentimento de justiça, pelo qual, conhecidos os fatos, se sabe de que lado está a 

razão, é uma virtude inata, que nada tem a ver com a técnica do direito. O mesmo 

sucede na música, em que a maior inteligência não pode suprir a falta de ouvido”. 

Trata-se, basicamente, das ideias de respeito à liberdade, igualdade e 

responsabilidade que podem ser encontradas em praticamente todos os pensadores 

com maior ou menor intensidade quando se fala em justiça. 

Platão, na obra República, segundo as pesquisas conduzidas em dissertação 

de mestrado por Antonio Henrique Nogueira, aponta que a justiça se manifesta 
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quando o homem e a sociedade atingem os ideais do bom e do desejado, permitindo 

usufruir de um sentimento de conformidade com as inclinações naturais intuitivas 

desses valores: 

 
(...) e) tanto no Estado como no homem justo a justiça traduz o bom e o 
desejado; f) a justiça é um bem a ser buscado pelo homem porque está de 
acordo com sua natureza e, por isso, torna-o um homem feliz por expressar 
uma harmonia interna da alma e por poder desfrutar dos prazeres mais 
nobres da alma (NOGUEIRA, 2000, p. 57). 
 

Aristóteles desenvolveu a ideia de justiça considerando-a como uma virtude 

fundamentada no princípio da igualdade, chegando à conclusão de que “(...) há mais 

tipos de justiça do que um único e que o vocábulo possui um outro significado além 

daquele de virtude como um todo” (ARISTÓTELES, 2009, p. 15). 

De suas ideias brotaram os conceitos de justiça distributiva e justiça corretiva, 

esta última subdividida em justiça comutativa e justiça judicial, conforme 

posteriormente explorado por Tomas de Aquino (1990, p. 511) ao pensar nas 

relações entre indivíduos e destes com a comunidade e vice-versa: 

 
Como já disse, a justiça particular se ordena a uma pessoa privada, que em 
relação com a comunidade é como a parte em relação ao todo. Agora bem: 
qualquer parte pode ser considerada em uma dupla relação; uma, na de 
parte a parte, que corresponde à ordem de uma pessoa privada a outra, e 
esta ordem a dirige a justiça comutativa, que consiste nas relações que 
mutuamente têm lugar entre duas pessoas. A outra relação considerada é a 
do todo em relação às partes; e a esta relação se assemelha a ordem à que 
pertence o aspecto da comunidade em relação com cada uma das pessoas; 
esta ordem, certamente, a dirige à justiça distributiva, que é a que distribui 
proporcionalmente os bens comuns. Daí, que sejam duas as espécies de 
justiça: a distributiva e a comutativa. 
 

Tomás de Aquino (1990, p. 511) entendeu ainda que “(...) a essência da 

justiça consiste em dar a outrem o que lhe é devido, segundo uma igualdade”. 

Para os romanos, o conceito de justiça poderia ser definido como jus est ars 

boni etaequi, ou seja, “a arte do bem e do equitativo”. Ou, segundo Ulpiano, honeste 

vivere – “viver honestamente”.  

Para Hans Kelsen, a justiça só pode ser verificada no caso particularizado e 

na conduta intersubjetiva, razão pela qual sua teoria não se preocupa com questões 

valorativas resultantes da aplicação da lei, já que do ponto de vista formal a conduta 

pode ser considerada justa na medida em que não ofenda a ordem jurídica positiva. 

Ademais, existem múltiplas possibilidades de se manifestar de modo diferente, pois 

o justo e injusto, o bom e o mau são inteiramente relativos: 
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Não há nenhuma possibilidade racional de inferir, daquilo que é, aquilo que 
deve ser ou o que deve ser feito. Uma vez que a bondade é inconcebível 
sem a maldade, não apenas o ser e a bondade, mas também o ser e a 
maldade são indissociáveis. Uma vez que, em si, o ser não contém nenhum 
critério que nos permita distinguir o bem do mal – o bem não é mais ou 
menos ´ser´ do que o mal -, não é possível chegar ao conhecimento daquilo 
que devemos fazer através daquilo que somos; somos tão bons quanto 
maus (KELSEN, 2000a, p. 383). 

 

Essa realidade de indiferença ética do sistema jurídico repercutiu na ciência 

processual civil, tendo sido reconhecida e justificada por Candido Rangel Dinamarco 

(2010, p. 127) nos seguintes termos: 

 
Enquanto os processualistas permanecessem no estudo puramente técnico-
jurídico dos institutos e mecanismos processuais, confinando suas 
investigações no âmbito interno do sistema, era natural que prosseguissem 
vendo nele mero instrumento técnico e houvessem por correta a afirmação 
de sua indiferença ética. 

 
O relativismo ou indiferença da teoria kelsiana em relação aos valores 

mereceu várias críticas, sobretudo por ter sido usada (sem o consentimento do 

autor) para justificar atrocidades, conforme abordou Andityas Costa Matos (2006, p. 

293): 

O grande problema da Teoria Pura do Direito não é, evidentemente, a 
legitimação de sistemas jurídicos autocráticos. Por ser formal, ela é incapaz 
de fazê-lo; Kelsen nunca quis que sua doutrina chegasse a tal ponto. Como 
vimos, as acusações de que a Teoria Pura do Direito teria sido uma das 
bases teóricas do nazi-fascismo são tão vãs quanto desinformadas. Na 
verdade, o problema da teoria jurídica kelsiana não é o de legitimar 
sistemas jurídicos autocráticos, mas, sim, sua total incapacidade de 
deslegitima-los em face de princípios como o da dignidade da pessoa 
humana. 

 
Bobbio, Mateucci e Pasquino (2004, p. 662) afirmam que a “(...) justiça é um 

fim social, da mesma forma que a igualdade ou a liberdade ou a democracia ou o 

bem-estar”. 

Em sua visão, John Rawls (1997, p. 81) enfatizou os aspectos da justiça 

social do ponto de vista da aquisição pela sociedade de bens que denominou de 

primários, identificando-os como sendo: 

 
(...) (a) as liberdades básicas, como a de pensamento e de consciência; (b) 
a liberdade de movimento e a livre escolha de sua ocupação; (c) os poderes 
e as prerrogativas das funções e dos postos de responsabilidade; (d) a 
renda e riqueza; (e) as bases sociais do respeito. As liberdades básicas são 
instituições necessárias ao desenvolvimento e ao exercício simultâneo de 
um senso de justiça e da capacidade de escolher, de revisar e de efetivar 
racionalmente uma certa concepção do bem. 
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Cahim Perelman relacionou seis conceitos de justiça conhecidos ao longo da 

história, conforme apontado por Terezinha Oliveira Domingos (2007, p. 299): 

 

a) a cada qual a mesma coisa; 
b) a cada qual segundo seus méritos; 
c) a cada qual segundo suas obras; 
d) a cada qual segundo suas necessidades; 
e) a cada qual segundo sua posição; e, 
f) a cada qual segundo o que a lei lhe atribui. 

 

Constata-se assim uma multiplicidade de conceitos e ideias de justiça ou de 

valores morais que pairam acima dos sistemas jurídicos sobre os quais juristas e 

filósofos não conseguem concordar, segundo aponta Roscoe Pound,29 referido por 

Candido Rangel Dinamarco (2010, p. 160), do seguinte modo: 

 

No dizer de Roscoe Pond, “as quatro palavras mais usadas na ciência do 
direito, isto é, justiça, direitos, lei e moral – palavras empregadas para 
expressar as ideias dos próprios fundamentos dessa ciência – são aquelas 
sobre cujo significado os juristas não chegaram a acordo e ainda hoje não 
foram capazes de concordar”. 

 

Vários desses conceitos de justiça permeiam nosso ordenamento jurídico, 

conforme aponta Alex Aparecido Ramos Fernandez (2009, p. 15-6) em dissertação 

de mestrado versando sobre a imparcialidade do juiz: 

 

Não obstante e observando as lições de Bittar e Almeida, o que se vê nas 
leis brasileiras são extratos dos vários aspectos de justiça, dada a influência 
que sofreu o legislador da filosofia alienígena. Por exemplo: o Código de 
Processo Civil traz o conceito romano de justiça no seu Art. 269, inciso I, 
pois quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido ele dá a cada um e o que é 
seu e lhe é devido. Já o Art. 125, inciso I, do mesmo Código reproduz as 
lições de Aristóteles quanto à igualdade, pois obriga o juiz a dar tratamento 
isonômico às partes no processo, o que se confere também no Art. 5°, caput 
da Constituição Federal de 1988. O Código Civil atual quando trata da boa-
fé e probidade contratual no seu Art. 422, traz com isso o conceito de 
Justiça de Platão que fala dela como virtude; logo, só o virtuoso detém a 
boa-fé e é probo. Boa-fé que se diz aqui é intencional por parte tanto do 
legislador como do contratante, é que visa justiça, pois indistintamente seja 
boa-fé objetiva ou subjetiva deve repousar sobre critérios justos; em outras 
palavras, é irrelevante a classificação da boa-fé para o conceito de Justiça, 
e desde que ela exista, estarão sempre entrosadas uma com a outra.  

 

                                            
29 POUND, Roscoe. Liberdade e garantias constitucionais. 2ª ed. São Paulo: Ibrasa, 1976. 
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Mas, enfim, após relacionar todos esses conceitos, qual seria o mais 

adequado para aquilatar o grau de justiça de uma decisão judicial, já que todos 

parecem conter uma dose significativa de subjetivismo valorativo? 

Na teoria pura do direito assume-se a premissa de que o homem é ao mesmo 

tempo bom e mau e, assim, seus valores podem variar indefinidamente no tempo e 

no espaço. 

O “marcador” para determinar o grau de aderência de uma decisão judicial ao 

valor “justiça” que é desejado deve levar em consideração outros aspectos que 

possam viabilizar objetivamente essa constatação sem subjetivismo. 

Recorde-se que, ao tratar de verificação do grau de justiça numa decisão 

judicial, naturalmente se está pressupondo que a análise se faz sobre a aplicação do 

direito no caso concreto, dispensando maiores considerações sobre os valores em 

abstrato do sistema jurídico. 

 

 

3.2 Dignidade da pessoa humana como sinônimo de justiça material 

Nesse rumo, as conclusões apontadas por Amandino Teixeira Nunes Júnior, 

aproveitando-se dos estudos de Hans Kelsen e Cahim Perelman, parecem indicar 

uma conclusão aceitável, visto que preenchem os requisitos objetivos para chegar 

ao um processo de interpretação ou administração da justiça no caso concreto, que 

se mostra fortemente coerente com o ideal de justiça material. 

Diz Nunes Júnior (2003, s/p) que: 

 

 (...) a justiça deve contentar-se com um desenvolvimento 
formalmente correto de um ou mais valores. E assim Perelman é 
levado a distinguir três elementos na justiça de determinado sistema 
normativo: o valor que a fundamenta, a regra que a enuncia e o ato 
que a realiza. 
 

A decisão judicial em sintonia com esses elementos e ao aplicar o direito ao 

caso concreto deve, portanto, seguir essa linha de raciocínio. Ou seja, deve 

observar o valor que fundamenta o direito – a norma fundamental de natureza 

constitucional (princípios e regras); os aspectos legais positivados (regras) em 

harmonia com essa norma fundamental e, finalmente, ao aplicar o direito ao caso, 
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deve ser capaz de manter a coerência entre os dois primeiros e com eles não pode 

colidir. 

Por outras palavras, para os fins deste estudo, é no processo de aplicação do 

Direito que se vai encontrar o valor da justiça e que estará ligado à prevalência das 

normas constitucionais. 

Esse raciocínio é valido para aquilatar o grau de justiça de todas as decisões 

judiciais, ainda que não envolvam diretamente a apreciação de normas 

constitucionais. 

As regras contidas na lei recebem autoridade diretamente da Constituição 

Federal e, por isso, dela são dependentes. Ao aplicá-las ao caso concreto, muitas 

vezes não será necessário invocar diretamente nenhum princípio ou norma 

constitucional senão o texto da lei.  

As normas constitucionais são endereçadas tanto ao juiz quanto ao legislador. 

Por essa razão, no legítimo processo legislativo de formação da lei está implícita a 

plena constitucionalidade. A regra é a conformidade da lei com a Constituição, e a 

exceção a desconformidade, ou inconstitucionalidade, assim definida por Darcy 

Azambuja (1988, p. 172): “(...) toda a lei ordinária que, no todo ou em parte, contrarie 

ou transgrida um preceito da Constituição diz-se inconstitucional”. 

Dessa forma, quando o juiz aplica a lei (que não atrite com os valores 

constitucionais) está, na verdade, aplicando a própria Constituição, ainda que de 

forma indireta. Sobre hermenêutica constitucional, se fará referência mais detalhada. 

Na operação de aplicação da lei enquanto regra jurídica, é muito útil o recurso 

às lições do positivismo com seu rigor científico, sendo necessária, apenas, a 

introdução do sistema de valores a partir da Constituição. Processo diferente, 

todavia, deve ocorrer com as normas de índole constitucional, que exigem algo 

mais. 

Em acréscimo a esse pensamento e discorrendo sobre o método de aplicação 

dos princípios (normas) constitucionais, Luís Roberto Barroso (2009, p. 318) aponta 

três aspectos, a saber: eficácia direta, eficácia interpretativa e eficácia negativa. Por 

eficácia direta o constitucionalista afirma que “(...) o princípio incide sobre a 

realidade à semelhança de uma regra, pelo enquadramento do fato relevante na 

proposição jurídica nela contida”. 

Já a eficácia interpretativa, como o nome indica, está relacionada com a 

interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais que devem 
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subordinar-se aos princípios constitucionais. Ainda segundo a conclusão do jurista, 

“(...) a eficácia interpretativa consiste em que o sentido e alcance das normas 

jurídicas em geral devem ser fixados tendo em conta os valores e os fins abrigados 

nos princípios constitucionais” (BARROSO, 2009, p. 319). 

Finalmente, a eficácia negativa se refere ao próprio controle da 

constitucionalidade de qualquer ato jurídico, incluindo-se virtualmente a norma que 

se apresentar em conflito com o princípio constitucional. Ou seja, a garantia de não 

colisão desses atos e normas ante os princípios constitucionais aqui considerados 

como normas fundamentais, ou os superiores valores que fundamentam a aplicação 

do direito. 

A esse processo hermenêutico na realidade brasileira, alguns juristas dão o 

nome de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, pois houve a superação do 

jusnaturalismo e do positivismo jurídico conforme já exposto em tópico próprio e 

assim reforçado por Paulo Bonavides (2007, p. 265): 

 

É na idade do pós-positivismo que tanto a doutrina do Direito Natural como 
a do velho positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo golpes profundos e 
crítica lacerante, provenientes de uma reação implacável, capitaneada 
sobretudo por Dworkin, jurista de Harvard. Sua obra tem valiosamente 
contribuído para traçar e caracterizar o ângulo novo de normatividade 
definitiva reconhecida aos princípios. 

 

Outros juristas denominam tais pensamentos de constitucionalização do 

direito, ou seja, a tentativa de introduzir os valores desejados pela sociedade por 

meio das normas fundamentais de natureza constitucional no positivismo de Kelsen, 

teoricamente imune a tais considerações valorativas no aspecto da aplicação do 

direito, já que não tem outro compromisso senão com a manutenção da higidez da 

lei. É a conclusão a que chegou Georges Abboud (2014, p. 85): 

 

No Brasil, é frequente o discurso sobre a chamada constitucionalização do 
direito – em referência ao espalhamento das disposições constitucionais 
para todos os demais ramos do direito. É comum a referência ao fato de 
que o direito (infraconstitucional) não pode ficar imune aos `valores´ 
introduzidos pela nova ordem constitucional. Valores esses que são 
introduzidos para dentro do sistema jurídico pela via dos princípios 
constitucionais que devem ser aplicados segundo as regras da ponderação. 

 

Então, por justiça na decisão judicial pode ser entendido o processo de 

aplicação das normas (princípios e regras) constitucionais em que os superiores 
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valores da dignidade humana sejam efetivamente respeitados, pois é nesses valores 

que ela reside. 

Parece ser a forma mais adequada da prevalência do princípio de justiça nas 

decisões judiciais ao considerá-lo norma fundamental (portanto positivado), fugindo 

do risco do subjetivismo incoerente com a ordem positivista tradicional e em simetria 

com a teoria Kelsiana, conforme aponta Friedrich Muller (2009, p. 290): 

 
Nas atuais sociedades pluralistas, os “valores” são extremamente 
controvertidos. Também por isso os direitos fundamentais e humanos não 
são meros “valores” mas normas. Por trás deles encontram-se 
representações axiológicas de dignidade, liberdade, e igualdade de todos os 
homens. Mas a partir do momento em que uma Constituição os tenha 
positivado em seu texto, tornam-se direito vigente. Quem deseja rotula-los 
como valores paradoxalmente os desvaloriza. 

 

Segue-se, então, que a Constituição Federal, ao positivar os princípios da 

dignidade da pessoa humana, trouxe para dentro do sistema jurídico normativo a 

clara determinação para que essa norma fundamental (que contém o germe de 

justiça) tenha prevalência absoluta sobre quaisquer outros valores ou regras formais. 

Dessa maneira, analisando-se a decisão judicial especialmente no tópico da 

fundamentação, é possível aferir objetivamente se a norma foi ou não respeitada e 

em qual intensidade isso ocorreu e, portanto, aferir o grau de justiça da decisão. 

O jurista espanhol Luis Prieto Sanchís entende que o neoconstitucionalismo 

deve ser considerado como uma nova teoria do direito que mescla as experiências 

do sistema constitucional norte-americano e aqueles resultantes da revolução 

francesa, e que colocam o Poder Judiciário numa posição de responsabilidade na 

realização material das normas constitucionais fundamentais: 

 

El neoconstitucionalismo reúne elementos de estas dos tradiciones: fuerte 
contenido normativo y garantia jurisdicional. De la primera de essas 
tradiciones se recoge la idea de garantia jurisdicional y uma correlativa 
desconfianza ante el legislador; cabe decir que la noción de poder 
constituyente própria del neoconstitucionalismo es más liberal que 
democrática, de manera que se traduce em la existência de limites frente a 
las decisiones de la mayoria, no em el apoderamiento de esa mayoria a fin 
de que quede siempre aberto el ejercicio de la soberania popular a través 
del legislador. De la segunda tradición se hereda, sin embargo, um 
ambicioso programa normativo que va bastante más allá de lo que exigiria 
la mera organización del poder mediante el estabelecimiento de las reglas 
de juego. Em pocas palabras, el resultado puede resumirse asi: uma 
Constituición transformadora que pretende condicionar de modo importante 
las decisiones de la mayoria, pero cuyo protagonismo fundamental no 
corresponde al legislador, sino a los juieces (SANCHÍS, 2002, p. 114). 
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É de ser dito, portanto, que a Constituição Federal possui um núcleo 

fundamental relacionado à “(...) esfera inviolável de liberdade dos indivíduos e das 

minorias” conforme entendem Cappeletti, Barroso e Cléve (2011, p. 936), que nem 

mesmo as regras das decisões majoritárias próprias da democracia (premissa 

majoritária) podem afetar, cabendo ao juiz proteger sem nenhuma transigência, com 

o que irá revelar um referencial de justiça indissociavelmente ligado aos valores da 

igualdade, liberdade e responsabilidade de cada indivíduo. 

Isso quer significar que a justiça material, aqui entendida como a proteção ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, parte do pressuposto da valorização do 

ser humano de forma individual em contraposição à ideia funcionalista de cunho 

marcadamente social. 

Vany Leston Pessione Pereira demonstra essa diferenciação importante ao 

comentar o pensamento de Günter Jakobs, que entende os direitos de 

personalidade como uma construção irreal e exclusivamente normativa, razão pela 

qual defende que aos criminosos – inimigos sociais – não se deve reconhecer 

dignidade. Diz a jurista o seguinte: 

 

Nesse sentido, vale apontar, em caminho diverso ao apresentado, as 
concepções funcionalistas que gravitam em torno da noção de sistema e 
não reconhecem o conceito de dignidade humana, nem tampouco ao 
homem na sua individualidade, apontando que ele não é protegido por 
causa de um direito emanado de sua simples condição humana, senão 
devido ao fato de pertencer a um grupo ou sociedade. Tais concepções 
funcionalistas instrumentalizam a pessoa humana e a desintegram como 
indivíduo, pois tanto sua existência quanto seus direitos somente merecerão 
reconhecimento como parte de um grupo determinado, além de colidirem 
frontalmente com a Convenção Americana de Direitos Humanos (...) 
(PEREIRA, 2009a, p. 26-7). 

 

De outra parte, quando se trata de interpretar normas relacionadas à 

dignidade humana, deve-se observar também o princípio da interpretação pró-

pessoa, conforme preconiza Cecília Quiroga Medina (2003, p. 9): 

 

Se levarmos em conta que um dos elementos para interpretar a norma 
internacional é a consideração do objeto e fim do tratado, e que ambos 
apontam para a proteção dos direitos humanos, não se pode concluir senão 
que a interpretação deve ser sempre a favor do indivíduo (interpretação pró 
pessoa). [sic] Sendo assim, a formulação e o alcance dos direitos devem 
ser interpretados de uma maneira ampla, enquanto que as restrições aos 
mesmos exigem uma interpretação restritiva (...) A interpretação pró pessoa 
[sic] é, assim, uma característica importante da interpretação das normas 
sobre direitos humanos, que constitui o norte que deve guiar o intérprete em 
todo o momento. 
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Fala-se de responsabilidade como integrante desse núcleo fundamental visto 

que o exercício dos direitos individuais deve encontrar um limite que é determinado 

pela coexistência com outros indivíduos, que igualmente possuem tais direitos e 

carecem de ser respeitados/exercitados na mesma medida, no que pode ser 

compreendido dentro do conceito da integridade do direito, segundo as palavras de 

Menelick de Carvalho Neto (2012, p. 11) inspiradas em Ronald Dworkin: 

 

A integridade do Direito significa, a um só tempo, a densificação vivencial do 
ideal da comunidade de princípios, ou seja, uma comunidade em que seus 
membros se reconhecem reciprocamente como livres e iguais e como co-
autores das leis que fizeram para reger efetivamente a sua vida cotidiana 
em comum, bem como, em uma dimensão diacrônica, a leitura à melhor luz 
da sua história institucional, como um processo de aprendizado em que 
cada geração busca, da melhor forma que pode, vivenciar esse ideal. 

 

O próprio Ronald Dworkin (1999, p. 201) explica que o princípio da 

integridade “(...) exige que o governo tenha uma só voz e haja de modo coerente e 

fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, para estender a cada um 

os padrões fundamentais de justiça e equidade que usa para alguns”. 

 Desta forma, a ideia de justiça também está ligada à de responsabilidade 

individual, pelo fato de que os homens devem respeitar o direito individual de cada 

semelhante, estando autorizada a coerção pela força política (autoridade) que reúne 

a comunidade, segundo, ainda, Ronaldo Dworkin (1999, p. 164): 

  
(...) o direito como integridade supõe que as pessoas têm direitos – direitos 
que decorrem de decisões anteriores de instituições políticas, e que, 
portanto, autorizam a coerção – que extrapolam a extensão explícita das 
práticas políticas concebidas como convenções. O direito como completude 
supõe que as pessoas têm direito a uma extensão coerente, e fundada em 
princípios, das decisões políticas do passado, mesmo quando os juízes 
divergem profundamente sobre seu significado. 

 

Com efeito, verifica-se que o ideal de justiça se revela de maneira individual, 

pois que se relaciona com outros da mesma dignidade. Dessa maneira, a justiça 

também se manifesta no relacionamento entre indivíduos ou do Estado para com o 

indivíduo e vice-versa, mas sempre observado pelo prisma individual, pessoal. 

Com efeito, a integridade do Direito exige também que o Estado seja coerente 

na administração da justiça com as pessoas, no sentido de conferir um tratamento 

igualitário para casos semelhantes. 
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É de ser registrado que tal pensamento não é novo e, mesmo antes da 

Constituição de 1988, já se encontrava em Pontes de Miranda (1960, p. 206), ao 

afirmar que “(...) a justiça limita-se a decidir sobre os direitos individuais”. 

Com efeito, toda essa construção teórica tem por objeto e por finalidade 

afirmar a proteção do ser humano na integralidade como supremo objetivo da teoria 

jurídica e da justiça.30 A vida humana, após as dolorosas experiências das guerras 

mundiais, se revelou o bem mais precioso a ser tutelado pelo Estado, por isso, a 

ciência jurídica deve centrar a força em protegê-la contra toda espécie de risco, 

segundo a opinião de Carmem Lucia Antunes Rocha (2004, p. 22): 

 

Os desastres humanos das guerras, especialmente aquilo que assistiu o 
mundo no período da Segunda Guerra Mundial, trouxe, primeiro, a 
dignidade da pessoa humana para o mundo do direito como contingência 
que marcava a essência do próprio sociopolítico a ser traduzido no sistema 
jurídico.  

 

Hannah Arendt (2007, p. 327) explica essa viravolta: 

 

O motivo pelo qual a vida se afirmou como ponto último de referência na era 
moderna e permaneceu como bem supremo para a sociedade foi que a 
moderna inversão de posições ocorreu dentro da textura de uma sociedade 
cristã, cuja crença fundamental na sacrossantidade da vida sobrevivera à 
secularização e ao declínio geral da fé cristã, que nem mesmo chegaram a 
abalá-la. Em outras palavras, a moderna inversão imitou, sem questionar, a 
mais significativa viravolta com a qual o cristianismo irrompera no cenário do 
mundo antigo, viravolta politicamente mais importante e, pelo menos 
historicamente, mais duradoura que qualquer conteúdo dogmático ou 
crença específica. Pois a “boa nova” cristã da imortalidade da vida humana 
individual invertera a antiga relação entre o homem e o mundo, promovendo 
aquilo que era mais mortal, a vida humana, à posição de imortalidade 
ocupada até então pelo cosmo. (...) Foi precisamente a vida individual que 
passou então a ocupar a posição antes ocupada pela “vida” do corpo 
político; e as palavras de Paulo – de que “a morte é o prêmio do pecado”, 
uma vez que a vida se destina a durar para sempre – repete a afirmação de 
Cícero, de que a morte é a recompensa dos pecados cometidos por 
comunidades políticas que haviam sido construídas para durar por toda a 
eternidade. 

 

A proteção da dignidade humana passa a ser um valor estabelecido como 

referencial ou sinônimo de justiça em praticamente todas as culturas, ainda que de 

formas ou maneiras diferentes, conforme afirmam Viviane Bohórquez Monsalve e 

                                            
30 “É no valor da dignidade humana que a ordem jurídica encontra seu próprio sentido, sendo seu 
ponto de partida e seu ponto de chegada, na tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, assim, 
a dignidade humana como verdadeiro superprincípio a orientar o Direito Internacional e Interno” 
(PIOVENSAN, 2008, p. 41). 
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Javier Aguirre Román citando o jurista oriental Karen Lee (BOHÓRQUEZ 

MONSALVE; AGUIRRE ROMÁN, 2009, p. 4): 

 

A dignidade humana se torna um valor subjacente a diferentes formas de 
vida ao passo em que as sociedades descrevem suas próprias concepções 
sobre como os seres humanos devem relacionar-se entre si. Assim como os 
povos das democracias ocidentais vêem no liberalismo um eixo central de 
toda existência humana valiosa, em uma grande quantidade de culturas 
asiáticas, os direitos e liberdades individuais são combinados com deveres 
e papéis respectivos determinados pela religião ou pelo costume.  

 

Diante dessa argumentação é possível entender que justiça material pode ser 

traduzida também por respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ou 

melhor, não haverá justiça material se o núcleo fundamental da dignidade da pessoa 

humana for violado. 

Essa conclusão também é possível a partir da análise do preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que expressamente reconhece a 

proteção à dignidade da pessoa humana como sinônimo de justiça.31 

É por essa razão que a prevalência dos princípios da dignidade da pessoa 

humana, agora alçados a normas constitucionais fundamentais, deve receber a 

máxima proteção e servirá como referência de justiça material no tocante às 

decisões judiciais. Com efeito, se uma decisão judicial agredir o conteúdo da norma 

fundamental da proteção à dignidade humana, certamente não estará em harmonia 

com o princípio de justiça e será no mínimo ilegítima e não fundamentada segundo 

as exigências do constitucionalismo. 

Alexandre de Moraes (2007, p. 46-7) assevera que “(...) o direito a vida é o 

mais fundamental de todos os direitos, pois seu asseguramento impõe-se, já que se 

constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos”. 

Da individualidade da vida humana e sua singularidade única que a torna 

insubstituível, impossível de ser mensurada, sem nenhuma possibilidade de 

equiparação ou troca, nasce o termo “dignidade” cunhado por Immanuel Kant (1964, 

                                            
31 “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo; considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os 
homens gozem da liberdade da palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum (g.n.)” (BARROSO, 2004, 
p. 335). 
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p. 77) ao afirmar que, “(...) quando uma coisa está acima de todo o preço e, 

portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade”. 

Segundo concluiu Kant (1964, p. 56), “(...) só o homem não existe em função 

de outro e por isso pode levantar a pretensão de ser respeitado como algo que tem 

sentido em si mesmo”. 

O Estado de Direito só se fará presente de fato quando as normas de 

natureza constitucional que protegem a vida humana sejam efetivamente 

respeitadas nas palavras de J.J. Gomes Canotilho (2003, p. 246): 

 

Trata-se de uma verdadeira ordenação normativa fundamental dotada de 
supremacia – supremacia da constituição –, e é nesta supremacia 
normativa da lei constitucional que o “primado do direito” do estado de 
direito encontra uma primeira e decisiva expressão. 

 

Luis Roberto Barroso (2004, p. 335) afirma que “(...) dignidade da pessoa 

humana expressa um conjunto de valores civilizatórios incorporados ao patrimônio 

da humanidade. O conteúdo jurídico do princípio vem associado aos direitos 

fundamentais, envolvendo aspectos de direitos individuais, políticos e sociais”. 

Apesar de se reconhecer que o conteúdo jurídico do princípio da dignidade 

humana ainda está em construção,32 é possível desde já adotá-lo como conceito de 

justiça, ou seja, o grau de aderência de uma decisão judicial em relação ao princípio 

da dignidade da pessoa humana pode ser objetivamente adotado para determinar se 

uma decisão judicial está ou não fundamentada de modo coerente com o sistema 

normativo constitucional, e indicar sua legitimidade enquanto ato estatal emanado do 

Poder Judiciário, quer na resolução de conflitos, quer na realização material das 

referidas normas constitucionais, permitindo, assim, o controle de tais atos. 

Apesar de o princípio da dignidade humana ainda carecer de certa densidade 

jurídica, é certo que goza reconhecidamente de alto grau de consenso moral 

universal, pois, “(...) a partir do ponto de vista principiológico, sustenta-se que um 

princípio (dignidade humana, talvez?) vá além das fronteiras de uma determinada 

cultura. Isto levaria à formulação de alguns princípios fundantes com pretensão de 

universalização” (SCALCO, 2011, p. 891). 

                                            
32 “(...) a dignidade da pessoa humana – ainda vive, no Brasil e no mundo, um momento de 
elaboração doutrinária e de busca de maior densidade jurídica. Procura-se estabelecer os contornos 
de uma objetividade possível, que permita ao princípio transitar de sua dimensão ética e abstrata 
para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais” (BARROSO, 2004, p. 333). 
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Dessa maneira, o princípio da dignidade humana serve de referência objetiva 

como critério de justiça ou valor moral com um nível de aceitação praticamente 

universal e que se compõe de um mínimo ético irredutível,33 podendo indicar um 

limite para a fundamentação da decisão judicial. A partir da violação desse mínimo 

ético, a decisão será não fundamentada, inconstitucional e nula. É o limite máximo 

para a atuação “discricionária”, “ativista”, “decisionista” ou “solipsista” do juiz. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2008, p. 62) nesse sentido conclui: 

 
(...) onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do 
ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não 
forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a 
liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não 
haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por 
sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio ou injustiças. 
 

Um exemplo de raciocínio semelhante foi apresentado pelo STF no 

julgamento da ADPF 130 (BRASIL, 2009), que versa sobre a recepção da Lei de 

Imprensa nº. 5.250/1967. Em certo trecho do voto, Menezes Direito expôs as 

conclusões no sentido de que a liberdade de imprensa encontra um limite no 

princípio da dignidade da pessoa humana dizendo que: 

 
(...) com isso, veda-se qualquer tipo de censura à veiculação de notícias ou 
coerção à liberdade de informação jornalística. Por outro lado, a 
preservação da dignidade da pessoa humana deve ser assegurada como 
limite possível para o exercício dessa liberdade de imprensa (ALVES, 2013, 
p. 45). 
 
 

3.3 Dignidade humana: justiça material no direito privado 

A falta de maior densidade jurídica, ou a porosidade do princípio da dignidade 

humana, tem sido invocada por muitos juristas para criticar a adoção indiscriminada 

do princípio para toda e qualquer área do direito e muito especialmente no campo 

das relações privadas regulado pelo Direito Civil.34 

                                            
33 “Acredita-se, de igual modo, que a abertura do diálogo entre as culturas, com respeito à 
diversidade e com base no reconhecimento de outro, como ser pleno de dignidade e direitos, é 
condição para a celebração de uma cultura dos direitos humanos, inspirada pela observância do 
‘mínimo ético irredutível’, alcançado por um universalismo de confluência” (PIOVENSAN, 2008, p. 14). 
34 “Dignidade da pessoa humana acabou por ganhar, assim, a propriedade de servir a tudo. Deve ser 
usado onde cabe com acerto pleno, onde convém com adequação discutível e onde definitivamente 
não é o seu lugar. Empobreceu-se. Esvaziou-se. Tornou-se um tropo oratório que tende à flacidez 
absoluta. Alguém acha que deve ter melhores salários? Pois que se elevem: uma simples questão de 
dignidade da pessoa humana. Faltam às estradas condições ideais de tráfego? É a própria dignidade 
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É natural que a humanização do direito encontre alguma resistência numa 

área em que o liberalismo sempre reinou soberano nas relações de direito privado 

reguladas pelo Código Civil e legislações específicas. Entretanto, eventuais desvios 

na aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana não estão relacionados 

com o princípio em si, e sim com a mudança de paradigma na teoria jurídica, como 

vem sendo demonstrado ao longo deste trabalho, em que convive um sistema 

neoconstitucional aberto aos valores com ideias totalmente positivistas avessas à 

influência moral. 

A frustração com os resultados do positivismo, aliás, não é exclusiva da 

ciência jurídica, abrange, também, as ciências naturais, nas quais o mito do 

progresso baseado exclusivamente na razão e na tecnologia produziu uma 

sociedade consumista, exploradora e injusta.35 

 O liberalismo econômico onde a autonomia da vontade é supervalorizada teve 

seu corresponde jurídico no positivismo jurídico, como já foi demonstrado. Dessa 

forma, a segurança jurídica proporcionada por regras rígidas (lei) é incontestável. 

Sem essa segurança os negócios não têm condições de vicejar com tanto vigor, 

argumentam tais pensadores. 

O liberalismo econômico, que esteve em proeminência durante boa parte dos 

últimos dois séculos, serviu-se de vários princípios jurídicos que garantiram certa 

estabilidade das relações jurídicas ao custo da relativização de outros princípios 

                                                                                                                                        
humana que exige sua melhora. O semáforo desregulou-se em consequência de chuvas 
inesperadas? Ora, substituam-no imediatamente. A dignidade da pessoa humana não pode esperar. 
É ela própria, a dignidade da pessoa humana, que se vê lesada quando a circulação viária das 
cidades não funciona impecavelmente 24 horas por dia. O inquilino se atrasou com os alugueres? 
Despejem-no o quanto antes: Fere a dignidade da pessoa humana ver-se o locador privado, ainda 
que por um só dia, dos direitos que a locação lhe assegura” (VILLELA, 2009, p. 562). 
35 “Sem dúvida, permaneciam inumeráveis mistérios da natureza; porém a ciência, essa adolescente 
ambiciosa e otimista, se encarregaria de desvendá-los, de explicar tudo, de torná-los compreendidos. 
Recorda-se a declaração taxativa e enfática do grande químico francês Marcelin Berthelot (1802-
1907): ‘hoje acaba de ser escrito o último capítulo da química’. Ele cria, e a sua época o 
acompanhava, que tudo estava descoberto, que o mundo se achava definitivamente submetido a 
humanidade, a qual saberia demonstrar os seus mecanismos, estudar e aperfeiçoar o seu 
funcionamento. Julio Verne, o popular escritor de ficção científica, encarna perfeitamente o espírito de 
sua época, mostrando os seres humanos finalmente libertados do domínio das forças da natureza, e 
por sua vez, dominando-as. A razão e a ciência humanas resolvem todos os problemas, descobrem 
outros mundos, criam a felicidade, a justiça e a paz. Ingênuo otimismo! Entusiasmo juvenil que hoje 
em dia nos faz sorrir com certa nostalgia, porque o século XX soube fazer baixar sobre nós 
rapidamente suas sombras: guerra, desemprego, angústia, poluição, ameaça permanente, rápida 
exaustão dos recursos naturais, injustiça social em escala planetária. Que decepção! Que amarga 
desilusão, a de nossos tempos! Uma desilusão que se converte em frustração para alguns, em 
revolta para outros – os que buscam extemporaneamente, por exemplo, nas drogas, o paraíso no 
qual já não crêem, nem no passado nem no futuro, e ainda muito menos no presente” (FLORI, 2002, 
p. 20). 
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mais ligados à ideia de justiça, que pareciam representar um obstáculo ao livre 

mercado e a circulação da produção e da riqueza, ao interferir na liberdade 

individual e, portanto, no próprio desenvolvimento econômico, conforme Rogério 

Ferraz Donnini (2000, p. 70) observou em percuciente nota sobre esse aspecto do 

liberalismo e a teoria contratual: 

 

Esse sistema, adotado pelo nosso Código Civil, estava amparado ao 
liberalismo marcante de um período de estabilidade social, política e 
econômica. O contrato, inegavelmente, foi, nessa época, fundamental ao 
grande progresso econômico mundial, em especial dos países ocidentais, 
ao possibilitar mais segurança nos negócios, incrementando a lei da oferta e 
da procura, embora não tivesse protegido os socialmente mais fracos, o que 
se verifica das acentuadas diferenças sociais e econômicas. O liberalismo 
do século passado fez do contrato o mais importante dos negócios jurídicos 
realizados entre as pessoas, vinculando as partes juridicamente, mas nem 
sempre de forma equânime, justa e ética.  

 

Todavia, o liberalismo econômico produziu monopólios, oligopólios e 

inúmeras outras formas de concentração de riqueza que levaram a desigualdade 

social que exigiram do Direito uma reação à altura dessas desigualdades para que a 

justiça fosse alcançada. Álvaro Villaça Azevedo (2003, p. 33) acrescenta que, “(...) 

pelos contratos, os homens devem compreender-se e respeitar-se, para que 

encontrem um meio de entendimento e de negociação sadia de seus interesses e 

não um meio de opressão”.  

Com esse espírito surge o Novo Código Civil Brasileiro, em que se revê toda 

a teoria contratual, agora informada por valores morais e éticos por meio de 

princípios como a boa-fé, a função social do contrato e os princípios de justiça 

comutativa ligados direta ou indiretamente à ideia de dignidade humana. Arnoldo 

Wald, citando Miguel Reale a respeito dos contratos, assim define o papel desses 

princípios e do Novo Código Civil Brasileiro no terceiro milênio: 

 

Quando entrar em vigor o novo Código Civil, perceber-se-á logo a diferença 
entre o código atual, elaborado para um país predominantemente rural, e o 
que foi projetado para uma sociedade, na qual prevalece, em grande parte, 
a vida urbana. Haverá uma passagem do individualismo e do formalismo do 
primeiro para o sentido socializante do segundo, mais aberto às mutações 
sociais, com substancial mudança no paradigma jurídico-social. Além disso, 
é superado o apego a soluções estritamente jurídicas, reconhecendo-se o 
papel que na sociedade contemporânea voltam a desempenhar os 
princípios de boa-fé e de correção, para que possa haver real concreção 
jurídica. Socialidade e eticidade condicionam os preceitos do novo Código 
Civil, no qual desempenham grande papel as normas ou cláusulas abertas 
(WALD, 2003, p. 59).  
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Percebeu-se, por um lado, que os contratantes não possuem, 

necessariamente, interesses antagônicos, e, por outro, que há necessidade de 

alguma intervenção estatal para equilibrar os desníveis de poder. Na verdade, na 

maioria dos contratos há uma conjunção de interesses na implantação de cláusulas 

e condições, que consultam a ambas as partes, sem que isso implique prejuízos 

mútuos.36 

Diante dessa nova visão acerca do princípio da autonomia da vontade e sua 

integração numa ordem social informada por valores éticos, sociais e solidários, 

surge o dirigismo contratual como forma de atenuação do individualismo, de 

correção dos desníveis de poder e do direcionamento normativo, com escopo de 

reunir os melhores esforços na direção do pleno cumprimento das potencialidades 

contratuais, para além do mero interesse das partes. 

Nessa nova ordem, é positivado o dirigismo contratual como manifestação da 

vontade coletiva, interferindo diretamente nas relações particulares por meio do 

disposto no art. 421 do Novo Código Civil.37 

Na moderna teoria contratual, dá-se lugar à ideia de “justiça contratual” 

segundo os termos aristotélicos de justiça comutativa, como sendo aquela de caráter 

sinalagmático, que obedece ao preceito neminemlaedere. Verifica-se nas trocas 

voluntárias ou contratuais. As prestações correspondem às contraprestações, 

comparando-se o valor das coisas entre si e levando ao dever de reparação ou 

indenização, conforme seja o caso de danos ou destruição. Acerca do preceito 

neminemlaedere e sua relação com o princípio da dignidade humana, assim 

esclarece Rogério Ferraz Donnini (2000, p. 492): 

 

O preceito alterum non laedere ou neninemlaedere (“a ninguém ofender”, 
“não lesar a outrem”) demonstra, com clareza, a filosofia de Epicuro, que 
considera o direito o resultado de um compromisso de utilidade, com 
escopo de homens não se prejudicarem uns aos outros (...). Portanto, a 
idéia de não ofender a outrem, considerado elemento negativo de justiça, 
idealizado muito antes do Digesto, nos dá a exata noção do princípio 

                                            
36 “Em vez de adversários, os contratantes passaram, num número cada vez maior de contratos, a ser 
caracterizados como parceiros, que pretendem ter, um com o outro, uma relação equilibrada e 
equitativa, considerando até os ideais de fraternidade e justiça. Já no início do século passado, 
alguns autores, como René Demogue, referiam-se ao contrato como ‘uma união de interesses 
equilibrados, um instrumento de cooperação leal, uma obra de confiança mútua’. Com efeito, dessa 
relação de interesses comuns emerge um consenso que passa a ser o núcleo do contrato. A nenhum 
dos contratantes é autorizado a abusar desses interesses para deles tirar vantagens exageradas em 
detrimento do outro” (WALD, 2003, p. 70). 
37 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato. 
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neminemlaedere, que indica verdadeiro limite, real empecilho à livre ação 
ou omissão que prejudique outrem, que abrange não apenas a noção de 
reparação do dano, mas, antes de tudo, sua prevenção. (...) a idéia de 
responsabilidade civil é a do neminemlaedere. (...) A dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), como um princípio superior que não autoriza a 
ofensa física ou moral e protege a vida digna, ou seja, ultrapassa a proteção 
prevista no art. 5º, caput, da Constituição Federal (...) e isso significa a 
antiga e ao mesmo tempo atual exigência do princípio neminemlaedere).  

 

A igualdade tão almejada deve ser obtida desta forma no equilíbrio entre as 

prestações e contraprestações do contrato, abstraindo-se até quanto possível os 

aspectos individuais ou os desníveis que naturalmente existem entre os 

contratantes. 

A exposição de motivos do Código Civil Italiano demonstra com muita 

propriedade a ideia de comutatividade, que resulta no atendimento do anseio de 

igualdade, quando proclama que “(...) o equilíbrio das prestações e a equidade das 

vantagens é o ideal da sã circulação das riquezas e de fecunda cooperação entre o 

capital e a atividade individual” (ITÁLIA, 2015).  

A noção de comutatividade, portanto, remete ao princípio do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato,38 em que as prestações e contraprestações 

contratuais devem equivaler-se para alcançar a justiça. 

Ao direito repulsa a ideia de vantagem excessiva, como demonstra a 

tipificação do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º.), em que o adquirente 

deve desconfiar da oferta de aquisição do bem por preço vil; a proibição da lesão 

enorme (CC, arts. 156/157); a teoria da imprevisão (CC, art. 478/479) e as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor (DC), art. 6 e 39, V. 

Clóvis Beviláqua já percebia há muito tempo e mesmo sob a égide do Código 

Civil de 1916 (portanto liberalista), que o contrato é um notável instrumento de 

civilização por meio da valorização do homem e daí se projetar o princípio da função 

social: 

 

                                            
38 “A justiça contratual, assim, passa a incorporar um conteúdo qualitativamente diverso: fala-se em 
justiça comutativa, de modo que o dirigismo contratual atuará para buscar o equilíbrio da relação 
contratual. Admite-se, pois a revisão do pactuado quando houver desequilíbrio da equação 
econômico-financeira do contrato no curso de sua execução. Se no contrato clássico o princípio da 
pacta sunt servanda era quase absoluto, na nova ordem principiológica ele é relativizado, abrindo 
espaço para a cláusula rebus sic standibus, reputada como ínsita a todos os contratos. Deslegitima-
se, por conseguinte, a idéia de Fouillée, de matriz Kantiana, de que “quem diz contratual diz justo”. A 
justiça contratual não se dá pela simples convergência de vontades dos indivíduos, mas, em verdade, 
liga-se à idéia de equilíbrio contratual, imperando a justiça comutativa – que traz uma idéia de 
equivalência econômica das prestações” (RUZYK apud RAMOS, 2002, p. 31). 
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Os grupos primitivos preferiram tomar aquillo de que necessitavam, a obtel-
o por troca. Gaio nos attesta que os romanos consideravam de melhor título 
a propriedade que tomavam aos inimigos. Mas, esse reinado de luctas 
continuas não poderia perdurar, indefinidamente, sem que fosse sacrificada 
a humanidade. Foi preciso achar caminhos por onde se pudesse salvar a 
sociabilidade, condição essencial para a vida humana. Quem diz vida 
humana diz, implicitamente, co-existência social. Entre os diversos factores, 
que concorreram para esse resultado, occupa lugar saliente o contracto, ou, 
se preferirem, o commercio, tomada esta palavra em uma accepção mais 
lata do que a que lhe é commummente assignada em direito (BEVILÁQUA, 
1940, p. 154). 

 

O princípio da dignidade humana, embora ofereça enorme desafio para 

adquirir densidade jurídica, não é, de modo algum, incompatível com a ideia de 

segurança proporcionada pelo respeito à lei infraconstitucional. O 

neoconstitucionalismo não é sinônimo de anarquia jurídica e sim de supremacia dos 

valores constitucionais quando houver conflito de normas ou princípios num sistema 

ordenado e racionalmente coerente (ALVES, 2013). 

O princípio da dignidade humana nas relações privadas está ligado à ideia de 

equidade entre as pessoas, de equilíbrio entre os direitos, de forma a possibilitar a 

convivência pacífica e harmônica que possa oferecer um ambiente social propício à 

felicidade. A lei é o habitat para que esse princípio tenha o máximo reconhecimento 

no cotidiano.39 

E ele está infiltrado em todo o ordenamento infraconstitucional, às vezes, sem 

que se o perceba, a exemplo da impenhorabilidade do bem de família, do direito real 

de habitação para o cônjuge sobrevivente, da impenhorabilidade dos bens 

profissionais, da proibição de prisão por dívida civil, dos benefícios e privilégios 

conferidos aos rendimentos alimentares, dos benefícios da justiça gratuita, da 

isenção tributária para proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos, do 

benefício social do amparo etc. 

 

 

  

                                            
39 “Nada obstante a expressão dignidade humana ser utilizada de forma cada vez mais frequente em 
contextos políticos e legais contemporâneos e, nas palavras de Jeremy Waldron, que ela tem na lei 
seu “habitat natural” e expressa a equidade entre as pessoas, intimamente relacionada à ideia de 
direitos, não é possível encontrar para ela uma definição explicita, em nenhum diploma legal nacional 
ou internacional, e seu significado intrínseco tem sido deixado à compreensão intuitiva, em larga 
medida, condicionada a fatores culturais” (ALVES, 2013, p. 45). 
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4 A CONSTRUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL E A HERMENÊUTICA JURÍDICA 
DO JUIZ HOMEM 

4.1 Interpretação do direito: ato humano sujeito a falhas 

O processo de construção da decisão judicial de cunho eminentemente 

hermenêutico jamais será isento das interferências subjetivas do intérprete, já que o 

ato de julgar é humano, pelo que é impossível esperar da decisão judicial algo 

divino, perfeito e insuperável. 

Ronald Dworkin (1999, p. 294) cunhou a expressão “juiz Hércules” para referir 

o juiz ideal que serviria de modelo, aquele que dominaria com total completude o 

ordenamento jurídico e os valores da comunidade, seria totalmente imparcial, 

equidistante e conhecedor dos valores históricos da sociedade o suficiente a ponto 

de encontrar a única solução justa para o caso. 

Todavia o próprio autor, ao ser confrontado por outros jusfilósofos, reconhece 

que o “juiz Hércules” não passa de figura de linguagem, um modelo ideal de juiz a 

ser tido como referencial, semeando, então, a ideia de que a interpretação jurídica 

se aproximaria de um romance em construção no qual o juiz e os demais atores 

processuais ou agentes históricos são chamados a tomar parte na redação do 

roteiro.  

O conjunto dessa múltipla contribuição em cadeia seria um resultado 

integrado por todos os participantes da trama e produziria a decisão final, a 

interpretação e aplicação correta da lei, num processo realimentado de geração em 

geração. No processo seria excluída a influência das opções morais pessoais do 

juiz/intérprete e os efeitos indesejados da arbitrariedade. 

Todavia, mesmo a elaborada teoria de Ronald Dworkin e as demais a ela 

equiparadas não escapam de um ponto intransponível: no final, a decisão judicial 

será um ato de vontade e de autoridade,40 com considerável dose de 

                                            
40 “Essas constatações obrigam o teórico do direito a assumir como ponto de partida, a tese central 
do realismo jurídico. A condenação de Penélope, assim como qualquer outra decisão dos órgãos 
encarregados da aplicação do direito, relaciona-se causalmente com a vontade de quem decide – e 
não com acontecimentos do mundo real ou com normas juridicamente válidas. Isso se exprime na 
afirmação de que os textos normativos ‘dizem o que os intérpretes dizem que eles dizem’. Nessa 
ótica, a interpretação constitui ato volitivo ao qual o texto da norma não pode impor limites. ‘Trata-se 
de um ‘eu quero’ e não de um ‘eu sei.’ Ou como afirmou de maneira clara e contundente o Ministro 
Eros Grau proferindo voto em ação direta de inconstitucionalidade: ‘Não existe a Constituição de 
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discricionariedade e produto do pensamento de um homem investido de poder, que 

estará em total desnível (acima) em relação aos demais sujeitos processuais e, 

portanto, senhor de sua vontade, limitado unicamente pelas garantias constitucionais 

e legais. 

Certamente muitos juristas e especialmente aqueles que buscam a exatidão 

da matemática para o direito não aceitariam essa afirmação, tendo-a como infantil e 

superficial, nas palavras de José Borges Francisco Motta (2012, p. 111): 

 

Evidentemente, não conseguiremos engendrar uma fórmula que garanta 
que os juízes chegarão a uma mesma (boa) resposta em casos complexos, 
inéditos ou controversos. Mas isso não nos permite consentir com a noção – 
“filosoficamente infantil”, como diz Dworkin – de que, como uma tal fórmula 
não existe, nenhuma concepção de igualdade e liberdade constitucional é 
melhor do que as outras, e, portanto, o exercício da atividade dos juízes é 
um simples exercício de poder. 

 

Todavia, a realidade dessa conclusão pode ser constatada simplesmente 

analisando-se as várias decisões divergentes que são proferidas por juízes 

diferentes para os casos idênticos, conforme confessa Fernando Vieira Luiz (2013) 

no prefácio de seu livro: 

 

Sou juiz, minha mãe é juíza, meus amigos juízes e promotores, com os 
quais convivo, são todos honestos probos e justos. Interessante é que, 
quando nos reunimos para falar sobre os casos que decidimos, chegamos à 
conclusão que, embora a nossa honestidade, probidade e sentimento de 
justiça, damos sentenças tão diferentes umas das outras, em casos, por 
vezes, muito, muito similares. (...) Não basta ser honesto, probo e ter 
sentimento do justo. Todos, eu, minha mãe, meus amigos, decidimos 
conforme nossas consciências. Só que as decisões são tão discrepantes. 

 

Disso resulta que o julgamento – uma atividade humana – também está 

sujeito a imperfeições sem que tais contingências retirem sua legitimidade.41 A 

inexistência de uma fórmula preconcebida que conduza sempre à única decisão 

justa e correta não significa desautorizar o ato de julgar ou desvinculá-lo da ideia de 

justiça. A sociedade humana é uma estrutura em constante mutação, às vezes 

avança noutras regride, mas sempre mutável e com ela intercambiam-se também 

                                                                                                                                        
1988. O que hoje realmente há, aqui e agora, é a Constituição do Brasil, tal como hoje, aqui e agora, 
ela é interpretada/aplicada por esta Corte’.” (DIMOULIS, 2006, p. 223). 
41 “A autoridade competente sempre pode abusar de seu poder, violando normas de competência. 
Isso pode preocupar, mas não é motivo de pessimismo teórico em relação à interpretação. Quando 
se sabe que alguém violou uma prescrição normativa, abre-se o caminho para a aplicação de 
sanções ao transgressor. O problema é saber se há possibilidade de conhecer objetivamente os 
limites de cada competência” (DIMOULIS, 2006, p. 215). 
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seus valores e, por consequência, alteram-se padrões de comportamento de tal 

maneira que uma fórmula preconcebida e estática de aplicação do direito estaria 

naturalmente fadada ao fracasso. 

O positivismo jurídico, com a pretensão de elevar o direito a uma ciência 

exata, autossuficiente, estruturada de forma hierárquica num sistema piramidal, 

tentou afastar essa contingência do julgamento por meio da subordinação do juiz ao 

texto legal, de tal modo que este seria, apenas a boca da lei. 

Na atividade de julgar, pensava-se, não haveria espaço para cogitações 

particulares do juiz senão apenas o recurso ao arcabouço legal positivado para 

sacar a previsão legal preconcebida pelo legislador em abstrato a ser ministrada no 

caso concreto, dentro de uma moldura em que as várias possibilidades de solução 

do caso já estavam preconcebidas. 

Quando muito, o juiz poderia escolher entre algumas opções possíveis ou 

completar as lacunas legislativas por meio dos recursos de hermenêutica e 

integração da analogia, usos, costumes, e princípios de direito (CPC, art. 126). 

A teoria do direito sob influência do positivismo contentava-se com a 

aparência estética de total imparcialidade e mecanicidade do juiz diante da 

completude do ordenamento positivado (da moldura). Todavia, como se viu 

anteriormente, o resultado colhido desse positivismo jurídico foi o relativismo que 

não raras vezes deu azo ao engano ou, ao menos, não impediu que injustiças 

fossem cometidas. 

A evolução científica, todavia, demonstrou que, mesmo nas ciências naturais 

como a física, a realidade não permitia a afirmação de verdades absolutas. A física 

clássica foi superada pela física quântica, que simplesmente revolucionou os 

conceitos até então conhecidos. 

O direito enquanto ciência não ficou imune a tais influências, de modo que a 

ideia do juiz boca da lei ou completude do sistema positivo passou a não ter mais 

sentido, uma vez que o julgamento é resultado de um processo mental pelo qual é 

submetido o juiz, e com isso todas as vicissitudes e contingências humanas se 

manifestam. 

Não há como escapar da constatação de que a decisão acaba sendo o 

produto da opção valorativa que o juiz se vê obrigado a adotar diante de várias 

possibilidades, o que significa dizer que a formação pessoal, valores, sentimentos 

exercem considerável influência de modo a afastar aquela ideia de total 
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imparcialidade e hermética distância das partes e dos fatos trazidos ao processo, 

bem assim, em relação aos efeitos que a decisão provocará sobre a vida dos 

envolvidos. 

Pozzebon e Gauer (2006, p. 232) assim sintetizam essa reorientação: 

 

O conhecimento desta descontinuidade, que levou a ruptura com o 
conhecimento até então existente, como a objetividade pura e a existência 
de “verdades” absolutas, permitiu vislumbrar a existência do “entre-lugar”, 
de espaços entre o parcial e o imparcial, o “verdadeiro” e o falso, a certeza 
e a incerteza. Este novo conhecimento, com tal dimensão, que alterou toda 
uma visão de mundo, não pode mais ficar afastado do Direito e da forma de 
encarar as decisões judiciais. Assim, a decisão não é fruto de razão ou da 
subjetividade, mas da razão e subjetividade, simultaneamente. O juiz não é 
parcial ou imparcial, mas parcial e imparcial. A decisão não é “verdadeira” 
ou falsa, mas “verdadeira” e falsa. É tudo isso. É humana.  

 

Essa declaração nada mais faz do que reconhecer que o julgamento sempre 

será um ato humano de vontade e como tal conterá, ao mesmo tempo, as opções 

valorativas do ordenamento jurídico e as impressões pessoais do intérprete/juiz42. 

Essa conclusão é compartilhada por praticamente todas as teorias jurídicas, mesmo 

os positivistas clássicos reconhecem a possibilidade de o juiz decidir com base em 

normas que se situem fora do sistema, ou da moldura. 

Reconhecendo essa realidade, a teoria do direito para ser mais útil, deveria 

se preocupar menos em encontrar uma fórmula mágica para submeter o julgador a 

um sistema de controle absoluto capaz de produzir a única decisão correta, e mais 

em criar os mecanismos para que essa decisão seja aderente à realidade social e 

nunca afronte o princípio da dignidade da pessoa humana, único referencial seguro 

para se constatar a justiça ou injustiça de uma determinada decisão. 

A atividade de julgamento é parte integrante da teoria do direito, assim como 

é também o ato de legislar, já que o direito não se exaure simplesmente na lei ou no 

ordenamento positivado. O julgamento é parte integrante do próprio direito quando o 

realiza na vida prática. O legislador, assim como o juiz, também erra, também faz 

                                            
42 “A neutralidade, entendida como um distanciamento absoluto da questão a ser apreciada, 
pressupõe um operador jurídico isento das complexidades da subjetividade pessoal, mas também 
das influências sociais. Isto é: sem história, sem memória, sem desejos. Uma ficção. O que é possível 
e desejável é produzir um intérprete consciente de suas circunstâncias: que tenha percepção da sua 
postura ideológica (autocritica) e, na medida do possível, de suas neuroses e frustrações 
(autoconhecimento). E, assim, sua atuação não consistirá na manutenção inconsciente da 
distribuição de poder e riquezas na sociedade nem na projeção narcisista de seus desejos ocultos, 
complexos e culpas” (BARROSO, 2004, p. 309). 
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leis injustas. Dos erros e acertos das decisões judiciais consubstanciada na 

jurisprudência origina-se mais uma fonte do direito e nele se integra. 

Exigir a perfeição do julgamento é o mesmo que exigir a perfeição da lei e 

todos sabemos que isso é simplesmente impossível de ocorrer enquanto as duas 

atividades forem produto da criação humana naturalmente mutável.  

Francesco Carnelutti percebeu essa realidade há muito tempo e assim 

sintetizou seu pensamento a respeito do tema: 

 
Se a legislação fosse assim perfeita e previsse todos os atos que os 
homens podem realizar e, por sua vez, os homens fossem tão prudentes a 
ponto de saber fazer um confronto exato entre fatos e fatispécie, e tão 
firmes a ponto de determinar a sua conduta segundo esse juízo, o direito 
poderia exaurir-se na lei; em outros termos, o legislador substituiria 
integralmente o juiz, do qual não haveria necessidade alguma 
(CARNELUTTI, 1958, p. 15). 

 

Contudo, o ato de legislar é diferente do ato de julgar. Isto pelo fato de que o 

legislador lida com argumentos políticos que naturalmente estão sujeitos a 

transações no ambiente legislativo, enquanto o juiz lida com argumentos de 

princípios que visam garantir o direito individual ou de grupos, segundo informa 

Guilherme Scotti (2013, p. 5): 

 

A teoria positivista da interpretação, ao igualar em essência as tarefas 
legislativa e judicial, especialmente diante de hard cases, nivela as distintas 
lógicas subjacentes, causando uma profunda confusão entre argumentos, 
cuja distinção é cara a toda a estrutura política das sociedades modernas: 
argumentos de política e argumentos de princípio. Os primeiros se referem 
à persecução de objetivos e bens coletivos considerados relevantes para o 
bem-estar de toda a comunidade, passíveis de transações e compromissos, 
enquanto os segundos fundamentam decisões que resguardam direitos de 
indivíduos ou grupos, possuindo assim um papel de garantia contra-
majoritária. 

 

 

4.2 Humanismo como critério valorativo e a hermenêutica constitucional 

Na verdade e tendo em vista a gravidade do ato de julgar, é necessária 

efetivamente toda a investigação acerca dos meios possíveis para se alcançar uma 

compreensão dos métodos, critérios e formulações que permitam guiar o juiz-

intérprete até a melhor decisão de modo a colocar balizas sinalizadoras dos limites 

que não poderão ser ultrapassados.  
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Nesse sentido, são válidas todas as recomendações dos jusfilósofos a 

respeito dos meios que a teoria do direito tem a oferecer para se evitarem decisões 

que agridam a realidade social ou perpetrem a injustiça. 

Entre elas, por exemplo, a opinião de Hans Georg Gadamer a respeito da 

posição que o intérprete/juiz deve assumir no caso concreto, no sentido de lhe ser 

exigido que se mantenha aberto à possibilidade de modificar preconceitos (sejam 

legais ou sociais, sejam pessoais) caso tal medida se mostre necessária à 

legitimação da conclusão do julgamento: 

 
A compreensão somente alcança sua verdadeira possibilidade, quando as 
opiniões prévias, com as quais ela inicia, não são arbitrárias. Por isso faz 
sentido que o intérprete não se dirija aos textos diretamente, a partir da 
opinião prévia que lhe subjaz, mas que examine tais opiniões quanto à sua 
legitimação, isto é, quanto à sua origem e validez (GADAMER, 1997, p. 
403). 

 

Observando-se de que maneira outros juízes no passado chegaram à solução 

de casos semelhantes, pode-se ter presente valiosa contribuição para indicar uma 

referência à solução agora exigida. 

 Ou seja, para a solução do caso atual é possível recorrer, mas sem atar-se, 

ao que fora decidido no passado, revelando um papel importante da jurisprudência o 

elemento histórico que o juiz deverá levar em consideração no julgamento como 

fonte do direito. 

 Esse recurso não impede que ocorram soluções divergentes daquelas 

anteriormente tomadas por outros intérpretes, uma vez que a solução deverá ser 

contextualizada pelo juiz que busca o sentido da lei no que se revela um círculo 

hermenêutico, segundo os ensinamentos de Friedrich Schleimermacher referidos 

por Rafael Thomaz Oliveira (2008, p. 147). 

 

O método de Schleimermacher era sensivelmente distinto de todos aqueles 
previstos pela tradição anterior. Era um método circular, através do qual o 
intérprete se movimentaria do todo para a parte e da parte para o todo, de 
modo a apurar sua compreensão a cada movimentação efetuada. Ao final 
deste procedimento, que Schleimermacher denominou Círculo 
Hermenêutico o sentido original estaria preservado e a compreensão 
encontraria nele aquilo que o próprio autor imprimiu. 

 

O recurso ao círculo interpretativo também pode ser entendido por outro 

prisma, ou seja, num sistema em que o intérprete com base nos fatos se direciona 

ao direito em busca de resposta adequada, retornando em seguida ao caso concreto 
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com a solução que possa trazer certa harmonia na composição dos fatos e das 

regras jurídicas de modo circular.43 

Uma afirmação é inconteste: o juiz não pode furtar-se ao dever de julgar 

(proibição do non liqued – CPC, art. 126). Nessa função importantíssima, será útil o 

recurso à jurisprudência, valores sociais, usos, costumes, enfim, às fontes do direito, 

mas, sobretudo, sua decisão não poderá violar a norma fundamental: a Constituição 

Federal e mais precisamente seu núcleo – as garantias de proteção a dignidade da 

pessoa humana. 

Lenio Luiz Streck condensa o pensamento dos jusfilósofos de vanguarda na 

busca de superação das teorias jurídicas relativistas, afirmando que: 

 
Se o desafio de uma metódica jurídica é “como se interpreta” e “como se 
aplica” o direito explicitado em um texto normativo, as próprias demandas 
paradigmáticas do direito do Estado Democrático de Direito apontam para 
uma terceira questão: a discussão acerca das condições que o 
intérprete/aplicador possui para encontrar uma resposta que esteja 
adequada ao locus de sentido fundante, isto é, a Constituição. Quem está 
encarregado de interpretar a Constituição a estará concretizando, devendo 
encontrar um resultado constitucionalmente “justo” (a expressão é de 
Canotilho). E esse resultado deve estar justificado, formulado em condições 
de aferição acerca de estar ou não constitucionalmente adequado. Há, 
assim, um direito fundamental a que a Constituição seja cumprida. Trata-se 
de um direito fundamental a uma resposta adequada à Constituição ou, se 
quiser, uma resposta constitucionalmente adequada (ou, ainda, uma 
resposta hermeneuticamente correta em relação à Constituição) (STRECK, 
2009, p. 571). 

 

No neoconstitucionalismo o valor da justiça, conforme o conceito deduzido 

neste trabalho, o referencial, o marcador, permite verificar a coerência e adequação 

da decisão judicial segundo os valores desejados pela sociedade expressos na 

Constituição e em aderência aos valores fundamentais de proteção da dignidade 

humana, nos termos observados por Rui Portanova (1997, p. 123): 

 
A dinâmica das transformações da sociedade, se não podem ser 
acompanhadas com a mesma velocidade pelo legislador – incapaz de 
regulamentá-las todas por meio da lei –, impõe ao julgador a tarefa de 
discipliná-las em seus julgamentos, solucionando-as com justiça. 

 

                                            
43 “No processo interpretativo do direito, o caso é a mola que move o intérprete e dá a direção. Sobre 
essa base [fática], dirige-se ao direito para interroga-lo e receber uma resposta. Do caso, o intérprete 
procede à procura das regras e ao caso retorna, em procedimento circular (assim chamado ‘círculo 
interpretativo’) de recondução bipolar que encontra sua paz no momento em que se compõem de 
modo satisfatório as exigências do caso e as pretensões das regras jurídicas” (ZAVASCKI, 2001, p. 
183). 
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Dessa forma, para o neoconstitucionalismo, realizar a justiça significa dar 

concretude ao princípio da dignidade humana e aos demais princípios e regras 

constitucionais na mais ampla dimensão.  

Uma vez que o intérprete faz a opção por determinada conclusão no caso 

concreto e a decisão é tomada, passará então a ser a única justa para o caso, 

simplesmente porque só é cabível a adoção de uma dentre várias opções possíveis, 

já que é no momento da aplicação da norma que ela se realiza no mundo concreto; 

e nisso os positivistas parecem ter razão quando se referem às opções que o 

intérprete e o legislador possuem dentro da moldura.44 

Ela será a opção mais justa quando realizar em maior intensidade a norma 

fundamental de natureza constitucional comprometida com a dignidade humana, e 

menos pelo fato de ser lançada por um homem investido de autoridade observando 

um método perfeito de julgamento estipulado na lei ou na teoria jurídica. 

A esse respeito é digno de menção o já referido compromisso ético dos 

Juízes Portugueses, assumido perante o OITAVO CONGRESSO DOS JUÍZES 

PORTUGUESES, quanto à adoção do humanismo no contexto do direito 

comunitário europeu como um princípio de referência para a atuação jurisdicional.45 

                                            
44 “Kelsen afirma que o intérprete exerce sua competência de concretização da norma superior e, 
para tanto, deve respeitar a “moldura” ou o “quadro” (Rahmen) criado por essa norma. Isso significa 
que a norma oferece ao aplicador um leque de alternativas, cabendo a ele (e somente a ele) decidir 
qual será efetivamente adotada. Se uma norma constitucional empregar um termo genérico que 
permite, v.g., cinco diferentes interpretações, o legislador pode concretizá-la elegendo um termo que 
exclua duas. As autoridades que criarão as normas infralegislativas continuarão excluindo 
alternativas, até chegarmos à escolha da única interpretação” (DIMOULIS, 2006, p. 210). 
45 “5. HUMANISMO 
ENUNCIADO 
O exercício do poder judicial, ao atribuir ao juiz um papel criador na interpretação e aplicação da lei, 
vincula-o aos valores da justiça e aos princípios humanistas da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade. 
PRINCÍPIOS 
1. Os juízes no relacionamento com os intervenientes no processo, especialmente os que por eles 
são julgados, têm sempre presente a sua condição comum de ser humano. 
2. No exercício das suas funções, os juízes asseguram o efetivo respeito pelos direitos fundamentais 
constitucionalmente e legalmente reconhecidos, encarando todos os seres humanos como iguais em 
direitos e deveres, rejeitando qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada no sexo, 
raça, cor, ascendência, origem, regional ou étnica, credo, orientação sexual, situação econômica ou 
cultural, que tenha como objetivo ou como efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o gozo 
ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais 
nos domínios político, econômico, social e cultural, ou em qualquer outro domínio da vida pública. 
COMENTÁRIOS 
(...) 
2. O juiz vincula-se ao cumprimento e aplicação da Lei e dos princípios da ordem jurídica, 
legitimamente consagrados no ordenamento jurídico positivo pelos órgãos próprios. 
Mas, diante da multiplicidade e heterogeneidade dos casos levados ao julgamento, o juiz tem sempre 
presente que a Justiça e o Direito não se esgotam na interpretação estritamente positivista e legalista 
das normas e que toda a decisão deve ser substancialmente justa, humana e respeitadora dos 
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Numa perspectiva de interpretação constitucional como se propõe o 

neoconstitucionalismo, não se pode mais ficar com os sistemas propostos pelo 

positivismo jurídico, já que “(...) a teoria da interpretação a partir da constituição 

parece que já não pode ser a mesma que a teoria da interpretação a partir da lei: as 

normas constitucionais estimulam outro gênero de raciocínio jurídico” (SANCHÍS 

apud MOREIRA, 2008, p. 22). 

Segundo Eduardo Ribeiro Moreira (2008, p. 259): “O processo de 

concretização do texto constitucional, sob análise filosófica, nada mais é que o 

fechamento do círculo hermenêutico, e não de indeterminação como se fazia crer”. 

Pode-se falar que a vinculação ao texto constitucional ocorre de forma direta 

e indireta, conforme já referido. Na primeira situação, a aplicação da norma decorre 

diretamente o texto constitucional sem apoio em nenhum outro recurso. Na segunda 

situação (indireta), ocorre um juízo negativo no sentido de que a lei 

infraconstitucional aplicada não apresenta incompatibilidade com a constituição além 

de cumprir com a finalidade pretendida pela norma constitucional.46  

É justamente na fundamentação da decisão judicial que esse raciocínio 

hermenêutico pode ser demonstrado e controlado, diante da possibilidade de mau 

uso da discricionariedade judicial, isso para não falar em decisionismo ou 

solipsismo. 

                                                                                                                                        
direitos fundamentais do Estado de direito democrático. Isso impõe ao juiz uma redobrada atenção e 
sensibilidade às fontes constitucionais, comunitárias e internacionais de direito. 
A consciência de pertença do juiz a uma ordem jurídica global, com responsabilidades que 
ultrapassam o quadro normativo nacional e vão para além do território, determina uma actuação 
funcional adequada a afirmar a validade universal dos Direitos Humanos. 
3. A função do juiz como garante dos direitos dos cidadãos impõe sempre uma leitura atenta do caso 
à luz dos princípios constitucionais e, quando legalmente admissível, a rejeição da aplicação concreta 
de uma lei que produza ofensa a tais princípios. No entanto, o juiz tem presente que este mecanismo 
excepcional está estabelecido primacialmente para garantia do cidadão contra leis ofensivas dos 
direitos fundamentais” ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS JUÍZES PORTUGUESES (2009).  
46 “A vinculação do texto constitucional, como tarefa de interpretação, dá-se de forma direta, quando a 
decisão judicial se baseia em um princípio ou em qualquer norma constitucional, aplicada ao caso – 
mencionando-se expressamente o dispositivo constitucional. Ai, aparece a Constituição concretizada. 
A interpretação é indireta em dois momentos. No primeiro, por um juízo negativo sempre presente, 
que ocorre quando não se faz menção a uma inconstitucionalidade, o que significa que o dispositivo 
legal que fundamenta a decisão passou por um juízo negativo com sucesso; em confronto com as 
normas constitucionais, o dispositivo legal, base para a decisão, sobreviveu – não é com a 
Constituição incompatível –, juízo antecedente ao próprio exame do mérito concreto. No segundo 
momento, é indireta a interpretação constitucional, por um juízo finalístico, já que toda decisão deve 
cumprir a Constituição e se orientar pelos objetivos nela destacados. Em tese toda decisão deveria 
orientar-se por atender a um fim constitucional. Como no caso brasileiro da dignidade da pessoa 
humana e a redução das desigualdades sociais que aparecem respectivamente como princípios 
estruturantes e objetivos da nação e que devem pautar os resultados das produções jurídicas” 
(MOREIRA, 2008, p. 256). 
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Portanto, do juiz homem (ou da decisão judicial) exige-se um compromisso 

com os valores fundamentais estampados na Constituição Federal como pilar do 

Estado Democrático de Direito, no sentido da máxima proteção da pessoa humana e 

que reflete não apenas o direito nacional brasileiro, mas os valores fundamentais da 

própria humanidade. 
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5 A COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E A FUNDAMENTAÇÃO DA 
DECISÃO JUDICIAL POR MEIO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

5.1 Colisão de normas na aplicação do direito ao caso concreto 

Estando estabelecido o compromisso do Estado Democrático de Direito com 

a realização da justiça e definido um critério de justiça como sendo o equivalente ao 

princípio da dignidade humana. Havendo o reconhecimento de que o ato de julgar é 

humano e, portanto, sujeito a falhas. Concluído que a decisão judicial deve sujeitar-

se aos limites da proteção da dignidade humana, surge, agora, outra questão a ser 

considerada: como fundamentar uma decisão judicial quando há conflito aparente de 

normas ou de princípios constitucionais igualmente aplicáveis? 

Sabe-se que a Constituição Federal é regida por um princípio de importância 

significativa para a moderna teoria do direito, ou seja, o princípio da unidade da 

Constituição, pelo qual se entende que não há hierarquia entre as normas 

constitucionais estabelecidas pelo poder constituinte originário. 

Além do princípio da unidade, fala-se também em um sistema de normas 

constitucionais que tem no núcleo os fundamentos da própria existência do Estado 

democrático de Direito – a dignidade da pessoa humana –, sobre a qual orbitam 

harmonicamente todos os demais princípios constitucionais, conforme pondera 

Marcelo Novelino (2008, p. 248): “A dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos do Estado brasileiro, constitui-se no valor constitucional supremo em 

torno do qual gravitam os direitos fundamentais”.  

Em termos formais e visualizando a Constituição em abstrato, não seria 

possível admitir antinomias entre esses princípios. Contudo, na aplicação do direito 

ao caso concreto, não é raro perceber atrito entre esses princípios, que, às vezes, 

pode chegar mesmo à necessidade de afastamento de um em detrimento de outro 

para a solução do caso. 

Tendo-se presente que a violação a um princípio ou norma dessa natureza 

(constitucional), sobretudo quando ligada aos direitos relativos à dignidade da 

pessoa humana, leva a consequências severas, a ponto de colocar todo o sistema 

jurídico constitucional em cheque, cabe relembrar as palavras de Celso Antonio 

Bandeira de Mello (1981, p. 88): 
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumácia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

 

A ideia de sistema jurídico constitucional leva automaticamente à conclusão 

de que não poderia haver antinomias ou incoerências entre os vários princípios ou 

normas, porque devem fazer parte de um todo harmônico e funcional, seja do ponto 

de vista formal, seja material. 

Contudo, a realidade social é mais complexa, apresentando problemas de 

difícil solução em que muitas vezes se apresentam situações que reclamam 

simultaneamente a vigência no caso concreto de mais de um princípio ou norma, 

fazendo que colidam ou se atritem. 

Alguns juristas preferem continuar afirmando que essa antinomia é apenas 

aparente e que o estudo aprofundado do caso concreto permitiria descobrir qual a 

norma efetivamente aplicável, que excluiria automaticamente a vigência simultânea 

de outra, num processo hermenêutico que demonstraria a autossuficiência do 

sistema normativo, na clara tentativa de negar a possibilidade de colisão entre as 

normas em abstrato. 

Contudo, a antinomia efetivamente existe e pode ser verificada quando se 

analisam alguns casos concretos enfrentados pelo STF. Basta, por exemplo, 

verificar o julgamento da ADPF nº 54, sobre o feto anencéfalo, para constatar a 

possibilidade de colisão dessas normas: proteger a vida da gestante ou do feto, já 

que o sistema normativo confere proteção a ambos?  

O que está em jogo neste caso é o direito à autoderminação da gestante. Mas 

seu exercício apresenta a possibilidade de colisão de duas normas fundamentais: o 

direito à vida de um e o direito a vida/integridade física/emocional de outro, ambos 

igualmente importantes e com a mesma carga axiológica, ou, como prefere Dorwkin, 

com o mesmo peso. 

Existem inúmeros outros exemplos em que o STF foi chamado a se 

pronunciar em controle de constitucionalidade envolvendo a colisão de normas 

constitucionais: direito a privacidade x direito a liberdade de informação; direito a 

integridade física x direito a descoberta da origem genética etc. 
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 A presença de antinomia parece muito óbvia a ponto de não ser possível 

ignorá-la. Não se cuida de conflito formal quanto à validade da norma dentro do 

sistema constitucional (isso de fato não pode ocorrer), uma vez que não há como 

solucionar essa questão a priori sem o sacrifício injustificável de um princípio em 

detrimento de outro, mas, sim, da colisão diante do caso concreto em que se vê 

presente a possibilidade de aplicação de duas normas conflitantes, o que é 

explicado por George Marmelstein (2008, p. 365): 

 

As normas constitucionais são potencialmente contraditórias, já que 
refletem uma diversidade ideológica típica de qualquer Estado democrático 
de Direito. Não é de se estranhar, dessa forma, que elas frequentemente, 
no momento aplicativo, entrem em rota de colisão.  

 
 

5.2 Métodos de solução de conflitos de normas no caso concreto: relativização 
dos princípios da dignidade humana 

Um primeiro ponto de partida para apresentar alguma solução satisfatória é a 

separação entre princípios e regras, segundo o modo de incidência diante do caso 

concreto. Embora ambos (princípios e regras) sejam normas no sentido de ser 

positivados e, portanto, ter plena vigência e eficácia, todavia são diferentes quanto à 

abrangência, conforme situa Luis Roberto Barroso (2003, p. 337-8): 

 

A dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas em geral, e 
as normas constitucionais em particular, enquadram-se em duas grandes 
categorias diversas: os princípios e as regras. (...) Normalmente, as regras 
contêm relato mais objetivo, com incidência restrita a situações específicas 
às quais se dirigem. Já os princípios têm maior teor de abstração e incidem 
sobre uma pluralidade de situações. Inexiste hierarquia entre ambas as 
categorias, à vista do princípio da unidade da Constituição. 

 

Ricardo Lupion (1997, p. 374) entende que há diferenças significativas entre 

regras e princípios, considerando os princípios “(...) qualitativamente a viga mestra 

do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade 

das regras de uma constituição”. 

A colisão entre as regras pode ser resolvida no campo da validade. Por outras 

palavras, a aplicação de uma regra exclui a outra segundo a existência de uma regra 

de exceção já prevista para o caso, ou, então, pela observância dos critérios de 

posição hierárquica entre elas, da especialidade e da ordem cronológica. 
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Com as regras se dá o caso de aplicação ou não aplicação, ou seja, se aplica 

uma não aplica outra num sistema de “tudo ou nada”. 

Com efeito, nesse processo quanto à aplicação da hierarquia, anterioridade e 

especialidade, a regra superior derroga a inferior, a regra posterior derroga a 

anterior, a regra especial prevalece sobre a geral, raciocínio muito útil quando se 

cuida de regras infraconstitucionais. 

José Sérgio Cristóvan admite, quanto às regras, a possibilidade de 

incompatibilidade sistêmica que reclama a extirpação da regra incoerente: 

 

Se a aplicação de duas regras juridicamente válidas conduz a juízos 
concretos de dever-ser reciprocamente contraditórios, não restando 
possível a eliminação do conflito pela introdução de uma cláusula de 
exceção, pelo menos uma das regras deverá ser declarada inválida e 
expurgada do sistema normativo, como meio de preservação do 
ordenamento (CRISTÓVAN, 2010, p. 10). 

 

Sem embargo dessa conclusão, nem sempre será possível resolver o conflito 

entre as regras constitucionais com a aplicação desses critérios, pois, como 

afirmado, diante do princípio da unidade da constituição pode não haver diferença 

hierárquica, cronológica ou de especialidade mesmo entre as regras, razão pela 

qual, em apoio, deve haver o recurso a outro modo de resolução da antinomia. 

Luis Roberto Barroso corrobora essa conclusão quando faz referência à 

distinção qualitativa entre regra e princípio, reconhecendo que a técnica legislativa, a 

natureza das coisas e os limites de linguagem podem trazer indeterminação sobre 

as regras que reclamam do intérprete sua integração a semelhança dos princípios.47 

Por outro lado, essa conclusão parece não ser unânime, havendo quem 

entenda que as regras não comportam juízos de ponderação, já que tais juízos 

foram realizados na sua formulação, relegando os métodos de ponderação para um 

campo estritamente residual.48 

                                            
47 “Cabe assinalar, antes de encerrar a discussão acerca da distinção qualitativa entre regra e 
princípio, que ela nem sempre é singela. As dificuldades decorrem de fatores diversos, como as 
vicissitudes da técnica legislativa, a natureza das coisas e os limites da linguagem. Por vezes, uma 
regra conterá termo ou locução de conteúdo indeterminado, aberto ou flexível, como, por exemplo, 
ordem pública, justa indenização, relevante interesse coletivo, melhor interesse do menor. Em 
hipóteses como essas, a regra desempenhará papel semelhante ao dos princípios, permitindo ao 
intérprete integrar com sua subjetividade o comando normativo e formular a decisão concreta que 
melhor irá reger a situação de fato apreciada. Em algumas situações, uma regra excepcionará a 
aplicação de um princípio. Em outras, um princípio poderá paralisar a incidência de uma regra. Enfim, 
há um conjunto amplo de possibilidades nessa matéria” (BARROSO, 2004, p. 331). 
48 “Apesar da queixa frequente contra uma suposta ubiquidade dos juízos de ponderação, como se 
eles estivessem em todos os lugares (Abwägungüberall), chegando-se mesmo a se cogitar de um 
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Justifica-se para os fins desta pesquisa o uso de ponderação também para as 

regras, pelo fato de que está amplamente reconhecido que o princípio da dignidade 

humana bem como os direitos fundamentais se apresentam na Constituição ora 

como regras, ora como princípios.49 Mas, em ambos os casos, sua natureza 

principiológica é muito evidente e, por isso, mesmo se apresentado como regras, 

comportam ponderação na esteira do que defende Robert Alexy, conforme é 

apontado por Suzana de Toledo Barros (1996, p. 156): 

 

E é no caráter principiológico das normas de direitos fundamentais que 
exsurge a aplicação do princípio da proporcionalidade no equacionamento 
de eventuais colisões, tendo em vista que a concretização dos direitos 
fundamentais está atada ao princípio da proporcionalidade, em razão do 
caráter principiológico das normas que os contemplam.  

 

Já com as normas constitucionais relativas aos princípios, em que tais 

métodos de eliminação do conflito claramente não funcionam (especialidade, 

anterioridade, hierarquia), sobretudo quando estão em jogo as normas fundamentais 

                                                                                                                                        
‘Estado ponderador’ (Abwägunsstaat), o fato verdadeiro é que a ponderação, fazendo parte da 
estrutura da proporcionalidade em estrito sentido, tem caráter residual em relação à aplicação geral 
das normas constitucionais, e mesmo e principalmente em relação às duas outras máximas parciais 
constitutivas do princípio da proporcionalidade (adequação e necessidade). Não é difícil compreender 
que algumas matérias próprias dos textos constitucionais, até mesmo pela estrutura normativa dos 
preceitos em que são regularmente veiculadas (mais afeitas a regras do que a princípios), acabam 
excluídas da possibilidade de juízos de ponderação por parte dos órgãos competentes para a sua 
aplicação. De fato, como limite de sua específica conformação estrutural, o que fica bastante evidente 
no caso – mais conhecido – dos direitos fundamentais, não se pode esquecer que a ponderação 
sempre e apenas se reconduzirá a situações de colisão entre normas constitucionais, seja colisão de 
direitos fundamentais com outros direitos fundamentais (colisão autêntica), seja com outros princípios 
de hierarquia também constitucional (colisão inautêntica), e mesmo assim quando esse estado de 
tensão normativa demonstre não poder ser solucionado com outros instrumentos e métodos 
argumentativos. Por essa mesma razão, deve-se concluir impossível cogitar de ponderação em caso 
de conflitos de regras constitucionais, já que as regras, diversamente dos princípios, são 
caracterizadas precisamente por serem normas ou posições jurídicas definitivas e, por sua específica 
estrutura, já foram anteriormente ponderadas, tornando impossível uma (nova) ponderação como 
regras. Se a distinção entre regras e princípios pode guardar algum sentido, é porque regras são, 
estruturalmente, normas definitivas e de antemão já ponderadas e por isso mesmo — como regras — 
não se prestam à ponderação. Por isso é que a doutrina tem distinguido os casos de colisão de 
princípios dos casos de conflito de regras. Não se pode falar em colisão, mas apenas em conflito de 
regras, pois, como se sabe, não há como resolver conflito entre normas definitivas (já ponderadas) 
com base na sua dimensão de peso, em consideração à primazia de uma das normas diante das 
circunstâncias do caso concreto (Dworkin, Alexy, Borowski), mas apenas por sua dimensão de 
validade. A razão também é simples: — sendo a regra, por definição, uma norma já ponderada – por 
isso, definitiva — não poderia se prestar a uma nova ponderação, o que, obviamente, lhe subtrairia o 
caráter de definitividade” (GUEDES, 2014). 
49 “(...) é possível asseverar que a nossa Constituição não optou por modelo estrutural único para as 
normas de direitos fundamentais. No texto da Carta Política de 1988, estas são dispostas tanto em 
forma de princípios – o da liberdade de profissão, do juiz natural, da presunção de inocência, da 
ampla defesa, da igualdade, etc. – como em forma de regras, v.g., a obrigatoriedade de relaxamento 
da prisão ilegal ou a admissão de ação penal privada em caso de omissão do Ministério Público no 
prazo legal” (BARROS, 1996, p. 155). 
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relativas à dignidade da pessoa humana, parece não haver muita controvérsia 

quanto à adoção de outro método, ou seja, a proporcionalidade. É a conclusão a que 

chegou George Marmelstein, indicando a necessidade de um método de 

ponderação desses valores: 

 

A ponderação é uma técnica de decisão empregada para solucionar 
conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas, em relação 
aos quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se mostram 
suficientes. É justamente o que ocorre com a colisão de normas 
constitucionais, pois, nesse caso, não se pode adotar nem o critério 
hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma 
antinomia de valores (MARMELSTEIN, 2008, p. 386). 

 

Como excluir a aplicação de determinada norma de igual valor axiológico de 

outra senão, apenas, com recurso da escolha arbitrária do intérprete? Vale lembrar 

nessa linha que a maioria das normas relacionadas com a dignidade da pessoa 

humana são classificadas como princípios, segundo aponta André Rufino do Vale 

(2009, p. 129): “O forte conteúdo axiológico das normas de direitos fundamentais e 

sua elevada posição hierárquica no ordenamento jurídico fazem com que, na maioria 

das vezes, elas sejam interpretadas como princípios”. 

Diante desse problema, é preciso admitir em alguma medida a possibilidade 

de flexibilizar uma norma (regra ou princípio) em determinados casos, para que se 

tenha a prevalência de outra que leve a uma situação mais justa de proteção ao 

núcleo fundamental do sistema – a dignidade da pessoa humana. 

Concebeu-se então a ideia de que os princípios constitucionais relativos aos 

direitos fundamentais não são absolutos e comportariam uma relativização, assim 

denominada de princípio da relatividade. Alexandre de Moraes (2003, p. 61) explica: 

“(...) os direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são 

ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente 

consagrados pela Carta Magna (princípio da relatividade)”. 

Sarmento e Galdino escrevendo sobre esse tema afirmam (2006, p. 293): 

 
Apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas 
democráticas, os direitos fundamentais não são absolutos. A necessidade 
de proteção de outros bens jurídicos diversos, também revestidos de 
envergadura constitucional, pode justificar restrições aos direitos 
fundamentais. 
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O STF tem adotado essa posição, consoante precedente extraído do recurso 

em mandado de segurança nº 23.452/RJ,50 relatado por Celso de Mello.51 

Há um dispositivo na Constituição Federal, lembrado por Paulo Gustavo 

Gonet Branco, que não deixa dúvidas acerca da possibilidade de relativização dos 

direitos fundamentais, incluindo-se até mesmo aquele ligado ao principal valor do 

núcleo fundamental da dignidade humana – ou seja, a vida. Trata-se da 

possibilidade de aplicação da pena de morte durante uma guerra (CF, art. 5º, XLVII), 

consoante lembra o jurista: “(...) os direitos fundamentais podem ser objeto de 

limitações, não sendo, pois, absolutos. (...) Até o elementar direito à vida tem 

limitação explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º, em que se contempla a pena de 

morte em caso de guerra formalmente declarada” (BRANCO, 2007, p. 230-1). 

É preciso considerar o alcance desse entendimento para não haver 

ensanchas à conclusão de que os direitos relativos à dignidade humana 

comportariam restrição da mesma forma que os direitos fundamentais, o que poderia 

levar à limitação desses direitos de forma contraproducente com toda a evolução 

alcançada até o presente. Há de fazer diferença entre direitos fundamentais e 

direitos relativos à dignidade humana para fins da relativização. 

Hannah Arendt (1949, p. 34) já advertiu quanto ao risco de banalização do 

princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando que não pode ser invocado 

para justificar “(...) demandas filosoficamente absurdas e politicamente irrealistas, 

                                            
50 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – 
PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º)- LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS – 
LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR 
AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO – 
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO – DELIBERAÇÃO DA CPI QUE, 
SEM FUNDAMENTAÇÃO, ORDENOU MEDIDAS DE RESTRIÇÃO A DIREITOS – MANDADO DE 
SEGURANÇA DEFERIDO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). Mandado de Segurança 23452/RJ. Relator 
(a): CELSO DE MELLO. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em: 16 de setembro de 1999. 
Publicação em: DJ 12/05/2000. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/738746/mandado-de-seguranca-ms-23452-rj>. Acesso em: 
21/06/2015. 
51 OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no 
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo 
porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das 
liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de 
medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear 
o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – 
permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a 
integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, 
pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. 
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tais como que todo ser humano nasce com direito inalienável a um seguro 

desemprego ou uma pensão de velhice” (trad. livre).  

Uma das possíveis consequências que essa banalização poderia provocar 

seria a supervalorização do interesse público em detrimento das garantias 

individuais, que poderia resultar em um efeito contrário ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, ou seja, a diminuição da sua proteção, conforme Paulo Ricardo 

Schier (2010, p. 219) assinala: 

 
A assunção prática da supremacia do interesse público sobre o privado 
como cláusula geral de restrição de direitos fundamentais tem possibilitado 
a emergência de uma política autoritária de realização constitucional, onde 
os direitos, liberdades e garantias fundamentais devem, sempre, ceder aos 
reclames do Estado que, qual Midas, transforma em interesse público tudo 
aquilo que toca. 

 

Fala-se, então, em um mínimo existencial relativo ao princípio da dignidade 

humana no aspecto material, permitindo configurá-lo de algum modo, sobretudo, nas 

relações privadas.52 

 

5.3 Princípios da dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: 
diferenciação para relativização 

 Por direitos fundamentais (corolário da dignidade humana) devem ser 

entendidos todos os que permitem ao homem usufruir de bens sociais básicos que a 

doutrina classificou como direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração ou 

dimensão. São os direitos humanos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet oferece a seguinte distinção entre 

direitos fundamentais e direitos humanos (aqui entendidos como dignidade da 

pessoa humana). A expressão: 

 
(...) “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano, 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 
determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” 
guardaria relação com os documentos de direito internacional (SARLET, 
2006, p. 35-6). 

                                            
52 “Seu núcleo material elementar é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto 
de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria 
liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de 
prestações que compõem o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva de 
quem o elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui: renda mínima, saúde básica e 
educação fundamental. Há, ainda, um elemento instrumental, que é o acesso à justiça, indispensável 
para a exigibilidade e efetividade dos direitos” (BARROSO, 2004, p. 335). 
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 Os direitos de primeira geração decorrem dos postulados disseminados pelo 

iluminismo expandidos pela Revolução Francesa com o trinômio de liberdade, 

igualdade e fraternidade e têm por objeto a proteção individual contra arbítrios do 

Estado. 

Os direitos de segunda geração são comumente chamados de direitos sociais 

e estão relacionados com a seguridade social, as normas de trabalho digno, do 

acesso a saúde pública, a proteção do consumidor, o acesso à educação, ou seja, 

na promoção do bem comum. 

Já aqueles direitos pertencentes à terceira dimensão ou geração, referem-se 

ao acesso aos bens naturais de uso coletivo, tai como meio ambiente sadio, água, ar 

puro, combate à desigualdade econômica entre outros. 

Essa classificação é derivada de dois Pactos Internacionais promovidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), denominados de Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966. 

Por fim, os direitos de quarta geração relacionam-se com o exercício da 

democracia, cidadania, pluralidade, acesso à informação, transparência e a plena 

conectividade diante das inovações tecnológicas.  

Marcelo Novelino classifica esses direitos numa estrutura conforme a 

exigência de atuação do Estado, seja de modo ativo, quando deve garantir sua 

efetivação, seja de modo passivo, quando deve abster-se de violá-los. Dessa forma, 

tais direitos poderiam ser denominados de direitos de defesa, prestacionais e de 

participação, conforme entende o jurista: 

 
Os direitos de defesa caracterizam-se por exigir do Estado, 
preponderantemente, um dever de abstenção, caráter negativo, no sentido 
de impedir a ingerência na autonomia dos indivíduos. São direitos que 
limitam o poder estatal com o intuito de preservar as liberdades individuais, 
impondo-lhe o dever de não interferir, não intrometer, não reprimir e não 
censurar. (...) Possuem um caráter essencialmente positivo, impondo ao 
Estado o dever de agir. Objetivam a realização de condutas ativas por parte 
dos poderes públicos, seja para a proteção de certos bens jurídicos contra 
terceiros, seja para a promoção ou garantia das condições de fruição 
desses bens. Englobam o direito a prestação materiais e jurídicas 
(NOVELINO, 2008, p. 223). 

 
De outro lado, o princípio da dignidade humana como se vem demonstrando 

ao longo deste trabalho, é o núcleo fundamental da própria existência do Estado 

Democrático de Direito e está diretamente relacionado com a proteção da vida e a 
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busca da felicidade. É um direito individual oponível à sociedade e ao próprio 

Estado, já que “(...) o sentido da Constituição é o de proteção do homem, antes 

compreendido como indivíduo e hoje como projeto de sociedade” (LIMA, 2002, p. 

97). 

Marçal Justen Filho (1999, p. 125) escrevendo sobre as relações entre a 

administração pública e os particulares teve ocasião de afirmar o seguinte: “O 

regime de direito administrativo e o exercício do poder político apenas adquirem 

sentido completo e perfeito quando relacionados ao princípio máximo da supremacia 

da dignidade da pessoa humana”. 

Jorge Miranda demonstra a relação entre princípio da dignidade da pessoa 

humana e os direitos fundamentais concluindo que estes são dependentes daquele 

primeiro: 

A constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância 
prática ao sistema de direitos fundamentais, que, por sua vez, repousa na 
dignidade da pessoa humana, isto é, na concepção que faz da pessoa 
fundamento e fim da sociedade e do Estado (MIRANDA, 2000, p. 180). 
 

Parece, então, que direitos fundamentais são um reflexo ou uma extensão do 

direito à dignidade da pessoa humana, mas não se confundem, sendo oportuno 

diferenciá-los para efeitos de verificar os modos de relativização. 

Deve ser registrado que o Direito Internacional dos Direitos Humanos pugna 

pela indivisibilidade desses direitos, não reconhecendo antinomias entre eles, 

conforme esclarece Norberto Bobbio (1997, p. 21): 

 
Entre as distintas “categorias” de direitos individuais, sociais e coletivos – só 
pode haver complementaridade e não antinomia, o que revela a 
artificialidade da noção simplista da chamada “terceira geração” de direitos 
humanos: os chamados direitos de solidariedade; historicamente mais 
recentes, em nosso entender, interagem com os direitos individuais e 
sociais, e não os “substituem”, distintamente do que a invocação 
inadequada da imagem do suceder das gerações pretenderia ou pareceria 
insinuar. 
 

Contudo, não se trata de dividir os direitos fundamentais e tão somente 

relativizá-los no caso concreto, visto que a antinomia efetivamente existe e na 

aplicação do Direito não se pode ignorá-la.  

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, a relativização dos direitos relativos à 

dignidade humana com apoio na opinião de Robert Alexy (1993, p. 105-9), pode ser 

realizada por meio da diferenciação entre regras ou princípios. Segundo este jurista 

alemão, é possível a relativização por meio de valoração quando a norma se 
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apresentar como princípio, passível de ser ponderado com outros princípios 

igualmente importantes: 

 
Por isso, conclui Alexy, pode-se dizer que a norma da dignidade da pessoa 
não é um princípio absoluto e que a impressão de que o seja resulta do fato 
de que esse valor se expressa em duas normas – uma regra e um princípio 
-, assim como da existência de uma série de condições sob as quais, com 
alto grau de certeza, ele precede a todos os demais (MENDES, 2008, p. 
151). 
 

Ana Paula Costa Barbosa (2008) explica a posição de Robert Alexy: 

 
Como norma-princípio, a dignidade humana pode, na visão de Alexy, colidir 
com outros princípios e se submeter à ponderação. Por exemplo: No 
julgamento das escutas (“Abhör-Urteil”), o Tribunal Constitucional Alemão 
(“Bundesverfassungsgericht” – BVerfG) ponderou a dignidade humana com 
o princípio da democracia e da existência do Estado. Nessa ponderação, a 
dignidade humana não teve precedência absoluta sobre os outros dois 
princípios, mas, sim, esses dois tiveram precedência sobre ela. Como 
norma-regra, a dignidade humana se apresenta em vários casos concretos, 
em que “não se indaga se ela tem preferência sobre outras normas, mas 
apenas se ela foi ou não foi violada”. Em outras palavras, a dignidade 
humana estará atuando como norma-regra, se houver a possibilidade de 
violação da dignidade humana. O próprio BVerfG reconhece a possibilidade 
dessa violação no caso concreto, como se pode inferir da seguinte citação: 
“No que diz respeito ao princípio da inviolabilidade da dignidade humana do 
art. 1º da Lei Fundamental, tudo depende da determinação de que, sob 
certas circunstâncias, a dignidade humana pode ser violada. 
Evidentemente, isso não pode ser afirmado de forma geral, mas sempre 
tendo em vista o caso concreto”. 

 

Entretanto, é preferível não admitir possibilidade de relativização do princípio 

da dignidade humana quando em confronto com outros valores de menor 

envergadura. Para efeitos deste trabalho, adota-se a tese de que o princípio da 

dignidade humana comporta relativização apenas em relação a seus titulares, 

conforme é explicado por Wolfgang Sarlet (2004, p. 124) em citação de Gilmar 

Ferreira Mendes (2008, p. 151): 

 
 (...) sendo todas as pessoas iguais em dignidade (embora não se portem 
de modo igualmente digno) e existindo, portanto, um dever de respeito 
reciproco (de cada pessoa) da dignidade alheia (para além do dever de 
respeito e proteção do Poder Público e da sociedade), poder-se-á imaginar 
a hipótese de um conflito direto entre as dignidades de pessoas diversas, 
impondo – também nestes casos – o estabelecimento de uma concordância 
prática (ou harmonização) que necessariamente implica a hierarquização ou 
a ponderação dos bens em rota conflitiva, neste caso, do mesmo bem 
(dignidade) concretamente atribuído a dois ou mais titulares. 
 

Concluindo o tema, o mesmo Gilmar Mendes arremata de forma direta a 

conclusão no sentido de que o princípio da dignidade humana só pode ser sopesado 

com ele mesmo: 
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Numa palavra, se bem entendemos, a dignidade da pessoa humana, 
porque sobreposta a todos os bens, valores ou princípios constitucionais, 
em nenhuma hipótese é suscetível de confrontar-se com eles, mas tão-
somente consigo mesma, naqueles casos-limite em que dois ou mais 
indivíduos – ontologicamente dotados de igual dignidade – entrem em 
conflitos capazes de causar lesões mútuas a esse valor supremo 
(MENDES, 2008, p. 141). 
  

Um exemplo concreto da adoção desse entendimento pode ser observado no 

julgamento da ADPF nº 54, proferido pelo STF, relativo ao caso do aborto de 

anencéfalo. Foram ponderados os direitos a autodeterminação da gestante no 

sentido de não ser criminalizado o aborto nesse caso, considerando-se as questões 

relacionadas à vida/integridade física da gestante e do feto inviável, que não teria 

nenhuma condição de sobrevivência. O princípio é o mesmo – direito à vida, porém 

com titulares diferentes e em situação oposta.  

Admitir o aborto significaria proteger a vida/integridade da gestante em 

detrimento da vida do feto. Não admitir o aborto significa proteger a vida do feto em 

detrimento da vida/integridade da mãe. O STF entendeu que o direito a vida da mãe 

seria o mais importante a ser tutelado, admitindo a possibilidade de aborto nesses 

casos sob os seguintes argumentos (BRASIL, 2005, 54/DF):  

 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF – ADEQUAÇÃO – 
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – FETO ANENCÉFALO – POLÍTICA 
JUDICIÁRIA – MACROPROCESSO. Tanto quanto possível, há de ser dada 
seqüência a processo objetivo, chegando-se, de imediato, a 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Em jogo valores 
consagrados na Lei Fundamental – como o são os da dignidade da pessoa 
humana, da saúde, da liberdade e autonomia da manifestação da vontade e 
da legalidade -, considerados a interrupção da gravidez de feto anencéfalo e 
os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de aborto, 
adequada surge a argüição de descumprimento de preceito fundamental. 
ADPF – LIMINAR – ANENCEFALIA – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – 
GLOSA PENAL – PROCESSOS EM CURSO – SUSPENSÃO. Pendente de 
julgamento a argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
processos criminais em curso, em face da interrupção da gravidez no caso 
de anencefalia, devem ficar suspensos até o crivo final do Supremo Tribunal 
Federal. ADPF – LIMINAR – ANENCEFALIA – INTERRUPÇÃO DA 
GRAVIDEZ – GLOSA PENAL – AFASTAMENTO – MITIGAÇÃO. Na dicção 
da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reserva, não 
prevalece, em argüição de descumprimento de preceito fundamental, liminar 
no sentido de afastar a glosa penal relativamente àqueles que venham a 
participar da interrupção da gravidez no caso de anencefalia. Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54/DF. Relator: Min. 
Marco Aurélio. Distrito Federal/DF. Data de Julgamento: 27/04/2005 – 
Tribunal Pleno. Julgamento em: 27/04/2005. Publicação em: DJ 31/08/2007. 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

Prefere-se, então, a opinião de que a dignidade humana (apresentando-se 

como princípio ou como regra) não pode ser relativizada quando se apresentar em 
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confronto com outros princípios, ainda que de natureza constitucional, de interesse 

público ou coletivo. 

Ou seja, o princípio da dignidade humana só é passível de relativização 

quando em conflito com ele mesmo, seja em relação ao mesmo titular, seja em 

relação a titulares diferentes. 

 

 

5.4 Princípio da proporcionalidade e subprincípios 

Estabelecidas as premissas básicas, é preciso definir o critério de resolução 

das antinomias entre normas constitucionais (sejam regras, sejam princípios), o que 

pode ocorrer por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. Na visão de 

Willis Santiago Guerra Filho (2006, p. 103), “(...) a essência e a destinação do 

princípio da proporcionalidade é a preservação dos direitos fundamentais”. 

O princípio da proporcionalidade, em que pesem as críticas a essa 

terminologia por parte de Robert Alexy, que não o considera um princípio e sim uma 

“regra complexa”, é usualmente caracterizado como um conjunto de três 

subprincípios, a saber: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito. Segundo boa parte da doutrina nacional, o princípio da proporcionalidade 

estaria previsto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 

A aplicação desses subprincípios deve obedecer a uma relação de 

subsidiariedade excludente, conforme entende Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 37): 

“As sub-regras da proporcionalidade guardam uma relação de ‘subsidiariedade’, o 

que significa dizer que nem sempre será necessária a aplicação de todas elas.” 

Assim, primeiro aplica-se a adequação, e, caso a antinomia não seja 

superada, recorre-se à necessidade e, se ainda assim não for resolvida, aplica-se a 

proporcionalidade em sentido estrito, nessa ordem. 

Roberta Pacheco Antunes, valendo-se da opinião de outros juristas, identifica 

a origem do princípio jurídico da proporcionalidade no Direito Alemão com os 

seguintes dizeres: 

 

O conceito de proporcionalidade como termo técnico jurídico no Direito 
Alemão foi utilizado pela primeira vez em 1802, por Von Berg, cujas idéias 
só bem mais tarde, cerca de um século depois, foram impostas de forma 
efetiva no campo do Direito de Polícia, por obra do superior tribunal 
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administrativo da Prússia. Cumpre ressaltar acerca da jurisprudência 
constitucional da Alemanha, onde muito cedo, sedimentou-se o 
entendimento de que a proporcionalidade consubstancia relevante meio de 
controle estatal, visando a observância e concretização dos direitos 
fundamentais do cidadão (ANTUNES, 2006, p. 11). 

 
Gilmar Ferreira Mendes (1994, p. 475) assim o descreve: 

 
A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de 
imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não 
apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente 
fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições 
estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. Essa nova orientação, 
que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no 
princípio da reserva legal proporcional 
(VorbehaltdesverhältnismässigenGesetzes), pressupõe não só a 
legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, 
mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos 
pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização 
(NotwendigkeitoderErforderlichkeit). Um juízo definitivo sobre a 
proporcionalidade ou razoabilidade da medida há de resultar da rigorosa 
ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos 
perseguidos pelo legislador (proporcionalidade ou razoabilidade em sentido 
estrito). O pressuposto da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas 
interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. 
O requisito da necessidade ou da exigibilidade 
(NotwendigkeitoderErforderlichkeit) significa que nenhum meio menos 
gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos 
objetivos pretendidos. Assim, apenas o que é adequado pode ser 
necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado. 
 

Vê-se logo que há nítida preocupação em sistematizar a aplicação da 

proporcionalidade com vista a evitar o decisionismo judicial ou a arbitrariedade na 

ponderação dos valores envolvidos no processo.  

Em acréscimo, nota-se que o princípio da proporcionalidade tem largo 

espectro de aplicação no sistema jurídico. É um princípio a ser observado em toda a 

teoria jurídica, desde o legislador até o juiz, e visível pela ministração dos 

subprincípios relativos à proibição de excessos, se bem que a moderna doutrina 

confere maior extensão segundo a opinião de Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 27): 

 
Conquanto a regra da proporcionalidade ainda seja predominantemente 
entendida como instrumento de controle contra excesso dos poderes 
estatais, cada vez mais vem ganhando importância a discussão sobre a sua 
utilização para finalidade oposta, isto é, como instrumento contra a omissão 
ou contra a ação insuficiente dos poderes estatais. Antes se falava apenas 
em Übermabverbot, ou seja, proibição de excesso. Já há algum tempo fala-
se também em Untermabverbot, que poderia ser traduzido por proibição de 
insuficiência. 
 

 No caso das normas constitucionais, o processo envolve a ponderação de 

valores ou pesos diante do caso concreto. A adoção dos subprincípios em referência 
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tem por finalidade conferir segurança, no entendimento de que a aplicação do 

princípio da proporcionalidade pode ser guiada por método objetivo, capaz de 

assegurar ou justificar a opção adotada, de modo que se possa aquilatar o grau de 

aderência com o valor da justiça, assim como referido nos tópicos precedentes 

acerca da fundamentação da decisão, corroborado a opinião de Alexandre Costa 

(2015): 

Uma das expressões dessa doutrina é justamente o entendimento — 
manifestado pelo BVerfG e defendido por Alexy na ciência do direito — dos 
princípios como mandados de otimização, postura que possibilita o controle 
dos atos estatais não apenas ante as normas constitucionais, mas também 
aos valores cuja efetividade esses princípios buscam maximizar. Dentro 
desse quadro, tornou-se bastante aceitável que fossem desenvolvidos 
critérios para avaliar a adequação entre o conteúdo dos atos estatais e o 
valor fundamental de justiça — traduzido pela exigência de 
proporcionalidade e proibição do excesso. A aplicação do princípio da 
proporcionalidade envolve um alto grau de intervenção judicial na atividade 
legislativa e administrativa que somente passou a ser aceito pela 
comunidade jurídica européia a partir do pós-guerra — ressalvado que essa 
aceitação não é unânime nem homogênea em todos os países europeus. 

 
 Este autor resumo as posições de Dworkin e Alexy sobre os critérios e 

conformações na adoção do princípio da proporcionalidade (COSTA, 2009): 

 
Segundo Dworkin, as regras diferem dos princípios porque somente estes 
possuem a dimensão do peso. Quando dois ou mais princípios atribuem 
conseqüências diversas a um mesmo fato, a sua prevalência dependerá do 
seu peso relativo no caso concreto. Entretanto, isso não faz com que o 
princípio de menor peso perca sua validade nem sua aplicabilidade a outros 
casos. Quando o princípio da liberdade de expressão cede frente ao direito 
de privacidade, isso não significa uma negação da validade do primeiro 
princípio — apenas uma limitação das suas conseqüências em um caso 
concreto. Alexy propõe uma concepção diversa: para ele, os princípios não 
são normas dotadas de peso, mas mandados de otimização de um 
determinado valor. Enquanto uma norma atribui uma conseqüência jurídica 
objetiva a uma determinada situação, um princípio exige que esse fato seja 
tratado juridicamente de maneira a garantir, da melhor forma possível, a 
adequação ao valor inscrito no princípio. Assim, os princípios da liberdade 
de expressão e da garantia da privacidade seriam equivalentes a mandados 
no sentido de que, havendo várias interpretações possíveis quanto à 
aplicação dos princípios, deveria ser adotada aquela que melhor garantisse 
a liberdade e a privacidade. E, havendo uma colisão entre ambos, nenhum 
deles deveria ser anulado em favor do outro, mas deveria ser escolhida a 
interpretação que desse a maior efetividade possível a ambos os valores ao 
mesmo tempo. Na medida em que visualiza nos princípios um mandado de 
otimização de valores, a teoria de Alexy pode ser chamada de axiológica. 
Na medida em que atribui aos princípios características estritamente 
normativas, podemos caracterizar a teoria de Dworkin como deontológica.  

 

Contudo, a controvérsia fica superada com a conclusão de que o princípio da 

proporcionalidade se manifesta com a aplicação dos subprincípios referidos. Por 

outras palavras, sendo os critérios de ponderação valores ou pesos, é por meio 



91 

 

deles (subprincípios) que se infere objetivamente a presença do princípio da 

proporcionalidade. 

O primeiro subprincípio relativo à adequação exige a conformidade entre 

meios e fins a ser utilizados no processo de harmonização. Dessa forma, o meio 

escolhido para a realização do ato deve ser apropriado para a consecução das 

finalidades que dele se espera, conforme Alexandre Araújo Costa recorrendo a um 

exemplo para explicá-lo por meio de um julgamento da Corte Constitucional Alemã.53 

                                            
53 “Como exemplo para ilustrar esse elemento, podemos citar o célebre Caso das Farmácias, julgado 
pelo Tribunal Constitucional Federal em 1958. Tratava-se de uma lei da Bavária que restringia o 
número de farmácias em uma comunidade, condicionando a concessão de licenças para a abertura 
de novas farmácias à demonstração de que elas seriam comercialmente viáveis e que não causariam 
problemas econômicos para os competidores da região. Essa lei foi invocada em 1955, para impedir 
que um farmacêutico recentemente imigrado da Alemanha Oriental pudesse estabelecer seu negócio. 
Tendo o seu pedido de licença negado pela administração local, o farmacêutico dirigiu ao BVerfG 
uma reclamação constitucional[2], argüindo a inconstitucionalidade da lei em que ela se baseava, 
pois ela feria o direito constitucional de livre iniciativa. [3] No acórdão que decidiu o caso, o Tribunal 
afirmou: “A escolha de uma profissão é um ato de autodeterminação, do livre arbítrio de um indivíduo; 
ela deve ser protegida tanto quanto possível contra a intervenção estatal. Todavia, na prática de uma 
profissão, o indivíduo afeta imediatamente a vida da sociedade; esse aspecto da sua atividade é 
sujeito à regulação no interesse de terceiros e da sociedade. Por isso, o legislativo é competente para 
regular tanto a escolha de uma profissão quanto a sua prática. Quanto mais o poder de regulamentar 
é dirigido à escolha da profissão, mais estreitos são os seus limites; quanto mais ele é dirigido à 
prática da profissão, mais amplos esses limites (...). Os princípios gerais que governam a regulação 
de atividades profissionais podem ser assim resumidos: a prática de uma profissão pode ser 
restringida por regulações razoáveis, estabelecidas tendo em consideração o bem comum. No 
entanto, a liberdade de escolha de uma profissão somente pode sofrer restrições quando houver um 
interesse público que o exija; isso é: se, após uma deliberação cuidadosa, o legislativo conclui que 
um interesse público deve ser protegido, então ele pode impor restrições voltadas a proteger esse 
interesse – mas apenas na medida em que a proteção não pode ser alcançada por uma menor 
restrição na liberdade de escolha. Caso seja inevitável a interferência estatal na liberdade de escolha 
da atividade profissional, os legisladores precisam empregar os meios reguladores menos restritivos 
para os direitos fundamentais. (...) Uma escala graduada de possíveis restrições governa a 
autoridade do legislativo para regular a atividade de escolha de uma profissão. Os legisladores têm 
maior liberdade quando regulam a prática de uma profissão. Ao regular essa prática, eles podem, de 
forma ampla, tomar em consideração cálculos de utilidade. Legisladores podem impor limitações ao 
direito de praticar uma profissão para prevenir prejuízos e perigos para o público em geral; eles 
também podem fazê-lo para promover uma ocupação com vistas a atingir um melhor desempenho na 
sociedade. Nesse ponto, a Constituição protege o indivíduo apenas contra limitações excessivamente 
onerosas e irrazoáveis. Fora essas exceções, as restrições à livre iniciativa não afetam 
demasiadamente o cidadão, desde que ele já tenha uma profissão e [a regulamentação legal] não 
viole o direito ao seu exercício. Por outro lado, se se condiciona o direito a optar por uma profissão ao 
preenchimento de alguns requisitos, limitando assim a escolha da ocupação, as regulações para o 
bem comum são legítimas apenas quando são absolutamente necessárias para proteger interesses 
particularmente importantes da comunidade. Mas a validade de tais requisitos depende do fato de a 
legislação tratar ou não de condições subjetivas, tais como formação acadêmica e treinamento, ou de 
condições objetivas irrelevantes para a qualificação pessoal do indivíduo e sobre as quais ninguém 
tem qualquer controle. A regulação de condições subjetivas é um exercício legítimo da autoridade 
legislativa. Apenas os candidatos que possuem as qualificações necessárias, determinadas de 
acordo com critérios formais preestabelecidos, serão admitidos em um ofício ou profissão. Muitas 
ocupações exigem conhecimento e habilidades que somente podem ser adquiridos mediante ensino 
teórico e prático. Sem essa preparação, a prática dessas profissões seria impossível ou deficiente, e 
talvez mesmo perigosa para o público em geral (...) Então, nesses casos, as limitações impostas 
sobre a liberdade de escolha são necessárias para salvaguardar o público contra certos riscos e 
perigos. Tais limitações são razoáveis porque os candidatos para as várias profissões sabem com 
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O segundo subprincípio – necessidade – impõe o dever de sacrificar a norma 

que cederá em relação a outra com carga de atuação mais intensa, somente até o 

limite da necessidade para obter o resultado desejado. Por outras palavras, deverá 

haver a menor restrição possível em relação à norma relativizada, até o suficiente 

para a obtenção do resultado justo. 

Com efeito, considera-se adequado o que é apto a alcançar o resultado 

pretendido. O ato será necessário quando não houver outra forma, com a mesma 

intensidade, para alcançá-lo. 

Servindo-se do citado precedente da Corte Alemã (o exemplo prático é mais 

didático), é possível constatar a presença deste subprincípio (necessidade) quando 

o Tribunal justifica a opção afirmando (COSTA, 2009): 

 

(...) se, após uma deliberação cuidadosa, o legislador determina que o 
interesse comum precisa ser preservado, então ele pode impor restrições 
com o objetivo de protegê-lo – mas apenas na medida em que a proteção 
não possa ser conseguida por meio de uma redução mais leve à liberdade 
de escolha. 
 

O último subprincípio – proporcionalidade em sentido estrito – é explicado por 

Virgílio Afonso da Silva54 como um processo de sopesamento racional entre a 

                                                                                                                                        
antecedência se eles têm ou não as qualificações necessárias. O princípio da proporcionalidade 
aplica-se a esses casos; qualquer exigência estabelecida precisa ter uma relação razoável com o fim 
perseguido [p.e., a prática segura e ordenada de uma profissão]. No entanto, a situação é diferente 
quando o estado estabelece condições objetivas para a admissão. Nesse caso o problema 
simplesmente não está nas mãos do indivíduo. Tais restrições contradizem o espírito e finalidade do 
direito fundamental porque mesmo aquelas pessoas que satisfazem os critérios [subjetivos] 
estabelecidos pelo Estado podem, mesmo assim, ser impedidas de exercer a profissão. (...) A saúde 
pública é sem dúvida um interesse importante da comunidade, cuja proteção pode justificar limites à 
liberdade individual. Adicionalmente, não há dúvida de que uma oferta ordenada de medicamentos é 
crucial para a proteção da saúde pública. “Ordenada”, nesse contexto, significa que os medicamentos 
necessários estarão disponíveis ao público e que sua distribuição será também controlada. Podemos 
presumir que os legisladores da Bavária tinham esses objetivos em mente, mas nas entrelinhas da 
legislação nós podemos também discernir as finalidades políticas dos farmacêuticos na defesa de 
seus próprios interesses (...). A questão decisiva perante a Corte é se a ausência dessa restrição 
sobre o estabelecimento de farmácias provavelmente causaria uma desordem na oferta de 
medicamentos de modo a causar perigo à saúde pública. Nós não estamos convencidos que esse 
perigo é provável.” [4] [grifos nossos] Percebe-se, dessa forma, que a lei que restringia a 
possibilidade de estabelecimento de novas farmácias foi considerada inconstitucional porque a 
restrição que ela impunha no direito fundamental da livre iniciativa não era adequada à garantia do 
interesse público ligado ao caso – a defesa da saúde pública” (COSTA, 2009). 
54 “Ainda que uma medida que limite um direito fundamental seja adequada e necessária para 
promover um outro direito fundamental, isso não significa, por si só, que ela deve ser considerada 
como proporcional. Necessário é ainda um terceiro exame, o exame da proporcionalidade em sentido 
estrito, que consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental 
atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a 
adoção da medida restritiva. Um exemplo extremo pode demonstrar a importância dessa terceira sub-
regra da proporcionalidade. Se, para combater a disseminação da Aids, o Estado decidisse que todos 
os cidadãos devessem fazer exame para detectar uma possível infecção pelo HIV e, além disso, 
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intensidade da restrição ao direito atingido e a importância do direito fundamental 

que com ele colide. Esta restrição deve ocorrer no menor nível possível para garantir 

os resultados desejados. 

A ideia de Dworkin acerca dos “pesos” dos princípios parece explicar de modo 

mais perceptível à aplicação deste subprincípio. Ou seja, no caso do princípio da 

dignidade humana, o peso deste princípio é maior do que os demais princípios, 

razão pela qual sempre deverá prevalecer no confronto com normas constitucionais 

mais “leves”. 

Essa ponderação mais rigorosa se realiza no âmbito da verificação da 

proporcionalidade em sentido estrito, lembrando-se que esta é a última regra de 

aplicação dos subprincípios, conforme alhures referido. 

Todo esse raciocínio jurídico de aplicação do princípio da proporcionalidade, 

com a demonstração das opções valorativas ou pesos adotados, deve ser 

consistentemente demonstrado na fundamentação da decisão judicial, como 

requisito de legitimidade, conforme aponta George Marmelstein (2008, p. 385): 

 

O princípio da proporcionalidade não é útil apenas para verificar a validade 
material de atos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo que limitem 
direitos fundamentais, mas também para, reflexamente, verificar a própria 
legitimidade da decisão judicial, servindo, nesse ponto, como verdadeiro 
limite da atividade jurisdicional. O juiz, ao concretizar um direito 
fundamental, também deve estar ciente de que sua ordem deve ser 
adequada, necessária (não excessiva e suficiente) e proporcional em 
sentido estrito.  

 

Ou seja, a intervenção do Poder Judiciário encontra limite contra a violação 

do direito a dignidade humana, que só pode ser relativizado em situações muito 

                                                                                                                                        
prescrevesse que todos os infectados fossem encarcerados, estaríamos diante da seguinte situação: 
a medida seria, sem dúvida, adequada e necessária – nos termos previstos pela regra da 
proporcionalidade –, já que promove a realização do fim almejado e, embora seja fácil imaginar 
medidas alternativas que restrinjam menos a liberdade e a dignidade dos cidadãos, nenhuma dessas 
alternativas teria a mesma eficácia da medida citada. Somente o sopesamento que a 
proporcionalidade em sentido estrito exige é capaz de evitar que esse tipo de medidas descabidas 
seja considerado proporcional, visto que, após ponderação racional, não há como não decidir pela 
liberdade e dignidade humana (art. 5º e 1º, III), ainda que isso possa, em tese, implicar um nível 
menor de proteção à saúde pública (art. 6º). Para que uma medida seja reprovada no teste da 
proporcionalidade em sentido estrito, não é necessário que ela implique a não-realização de um 
direito fundamental. Também não é necessário que a medida atinja o chamado núcleo essencial de 
algum direito fundamental. Para que ela seja considerada desproporcional em sentido estrito, basta 
que os motivos que fundamentam a adoção da medida não tenham peso suficiente para justificar a 
restrição ao direito fundamental atingido. É possível, por exemplo, que essa restrição seja pequena, 
bem distante de implicar a não-realização de algum direito ou de atingir o seu núcleo essencial. Se a 
importância da realização do direito fundamental, no qual a limitação se baseia, não for suficiente 
para justificá-la, será ela desproporcional” (SILVA, 2002, p. 39-41). 
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específicas, servindo a fundamentação da decisão judicial como o suporte que 

demonstra a aderência deste ato ao valor da justiça determinado na Constituição, 

afinal: “(...) o objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como o próprio 

nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais tome 

dimensões desproporcionais” (SILVA, 2002, p. 24).  
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6 A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL E AS LACUNAS DO 
SISTEMA NORMATIVO: PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS 

6.1 Estrutura normativa processual positivista incompatível com o 
neoconstitucionalismo 

Dentro do modelo positivista em que foi engendrado o atual CPC, o art. 126 

deste diploma criou um padrão de integração do Direito estabelecendo uma 

hierarquia na qual o topo é ocupado pela lei, em obediência ao art. 4º do Decreto-Lei 

nº. 4.657/42.  

O dispositivo afirma que o “(...) juiz não se exime de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as 

normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios 

gerais de direito”. 

No mesmo sentido aponta o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro: “(...) quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

É certo que o novo CPC parece ter alterado essa lógica de prevalência 

absoluta da lei. 

Todavia, permanece em vigor a disposição do arcaico sistema positivista 

instituído por meio do Decreto Lei nº. 4.657/42, agora denominado de Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

O que chama a atenção é o fato de que tal modificação ou ampliação do 

campo de incidência da antiga “lei” de introdução ao Código Civil ocorreu em 2010. 

Recorde-se que o decreto-lei se destinava prioritariamente a solucionar as lacunas 

quanto à aplicação do Código Civil nas relações interpessoais privadas, mas, agora, 

foi ampliada para todo o Direito brasileiro.  

A mudança foi instituída em 2010, em plena vigência do 

neoconstitucionalismo que vimos demonstrar. Parece um movimento de reação 

positivista que foi observado de modo percuciente por Lenio Streck ao criticá-la com 

os seguintes fundamentos: 
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De todo modo, não se pense que isso é assim porque a LICC é de 1942. Os 
dois projetos de lei (PL 243\02 e 269\04) que tramitaram no Congresso 
Nacional (recentemente arquivados), e que objetivavam alterar a LICC, 
“adaptando-a ao novo Código Civil”, repetiam o dogma positivista da década 
de 40 do século passado. Isso tudo em pleno Estado Democrático de 
Direito, em que a Constituição é tema de milhares de dissertações de 
mestrado, centenas de teses de doutorado, para não falar na farta literatura 
sobre a matéria. Agregue-se, ainda, por relevante, que a LICC é fruto de um 
modelo de direito liberal-individualista (modelo formal burguês, se assim se 
quiser) que resume o direito às relações privadas. Daí que, quando se lia 
“lei de introdução ao Código Civil” era o mesmo que ler “lei de introdução ao 
(próprio) direito”. Veja-se que, até dezembro de 2010, isso não passava de 
um modo como a comunidade jurídica concebia a LICC. Ocorre que, com a 
edição da Lei 12.376, em 30 de dezembro de 2010, esta questão foi 
institucionalizada, pois a partir disso a LICC deixou de ser assim chamada, 
recebendo o seguinte título: “Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro!”, o que é absolutamente sintomático (STRECK, 2011, p. 140-1). 

 

Na referida lei de introdução não há nenhuma menção aos princípios ou 

normais constitucionais como valores superiores e prevalentes sobre a lei ou mesmo 

como recurso interpretativo do sistema normativo, o que demonstra reação 

conservadora à realidade pós-positivista vivenciada atualmente, em que se vê a 

prevalência absoluta da Constituição e não mais da lei. 

Luís Roberto Barroso, escrevendo sobre a evolução da teoria do direito no 

Brasil assevera que o constitucionalismo proclamado por meio da Constituição de 

1988 trouxe uma nova era para o Direito Brasileiro ao concluir que: “O marco 

histórico do novo direito constitucional, na Europa continental, foi o 

constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. No Brasil, 

foi a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a 

protagonizar” (BARROSO, 2009, p. 245).  

O modelo estabelecido por meio da referida Lei de Introdução às Normas do 

Direito brasileiro ignora propositadamente a prevalência ou a plena normatividade 

dos princípios constitucionais como elementos basilares integradores e de superior 

importância em relação à lei ordinária, ou mesmo como elementos integrativos na 

hermenêutica jurídica na resolução do caso concreto. 

Com efeito, as disposições do atual CPC e da referida Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro remetem o juiz para o sistema legal positivo com 

prevalência sobre as normas e princípios constitucionais, em busca da opção 

integrativa da analogia, o que equivale dizer que a solução da integração se 

encontra na própria lei disciplinadora de casos análogos. Em seguida, viria o recurso 
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aos usos e costumes e, somente após esgotadas essas opções, se serviria dos 

princípios gerais de direito. 

A premissa fundamental por trás dessa lógica formal é que os princípios 

(constitucionais ou de direito) não possuem normatividade, razão pela qual o recurso 

a eles seria a última opção dentro de um modelo que privilegia a solução legislativa. 

 

 

6.2 Prevalência das normas constitucionais no direito 

A premissa da prevalência das normas constitucionais na interpretação e 

aplicação do direito é incoerente com a teoria do direito em que o 

neoconstitucionalismo prevalece, estabelecendo a supremacia da Constituição e, 

com ela, dos princípios constitucionais, agora guindados ao grau de normas 

fundamentais. 

Os princípios constitucionais possuem normatividade plena. São normas de 

valor superior às regras (normas legais). Possuem a mesma natureza normativa, 

porém de valor superior, conforme acentua Robert Alexy (2008, p. 87): 

 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que 
deve ser. Ambos podem ser formulados por meio de expressões deônticas 
básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto 
as regras, razões para juízos concretos do dever-ser, ainda que de espécie 
muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma 
distinção entre duas espécies de normas. 

 

Luís Roberto Barroso (2009, p. 203) vai no mesmo sentido: 

 

Após longo processo evolutivo, consolidou-se na teoria do Direito a idéia de 
que as normas jurídicas são um gênero que comporta, em meio a outras 
classificações, duas grandes espécies: as regras e os princípios. Tal 
distinção tem especial relevância no tocante às normas constitucionais. O 
reconhecimento da distinção qualitativa entre estas duas categorias e a 
atribuição de normatividade aos princípios são elementos essenciais do 
pensamento jurídico contemporâneo. 

 

A crítica que se faz aos dois dispositivos em referência é que colocam a lei 

como fonte primária e absoluta a ser observada na solução do caso concreto, 

ignorando que, por vezes, a própria lei pode colidir com uma norma ou princípio 

constitucional hierarquicamente superior. 
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Ao tentar “fechar” o círculo hermenêutico em torno da lei, dando-lhe 

supremacia absoluta, tais disposições acabam por desprestigiar a incidência plena 

das normas constitucionais; e por isso se conclui que são incompatíveis com a 

ordem constitucional ao tentar limitar a atividade jurisdicional ao âmbito exclusivo da 

lei. 

Lenio Luiz Streck, em comentários sobre os dois artigos legais em foco 

assevera: 

Os dispositivos, a par de sua inequívoca inspiração positivista (permitindo 
discricionariedades e decisionismos), e sua frontal incompatibilidade com 
uma leitura hermenêutica do sistema jurídico, superadora do esquema 
sujeito-objeto (filosofia da consciência), mostram-se tecnicamente 
inconstitucionais (não recepcionados). Com efeito, com relação à LICC, na 
era dos princípios, do neoconstitucionalismo e do Estado Democrático de 
Direito, tudo está a indicar que não é mais possível falar em “omissão da lei” 
que pode ser “preenchida” a partir da analogia (sic), costumes (quais) e os 
princípios gerais do direito (STRECK, 2011, p. 140). 

 

Afinado com o neoconstitucionalismo, o novo CPC (Lei nº. 13.105/2015) 

parece ter superado a questão, conforme se observa de vários dispositivos. O art. 1 

abre as portas do novo diploma adjetivo proclamando que “(...) o processo civil será 

ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se as disposições deste Código”. 

Mais adiante, o art. 8 enfatiza que “(...) ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 

O art. 140 rompe definitivamente com o modelo estritamente positivista ao 

prescrever que “(...) o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou 

obscuridade do ordenamento jurídico”, reservando o recurso à equidade apenas 

para os casos previstos em lei, conforme se constata da leitura do parágrafo único 

do referido artigo. 

No lugar antes ocupado de forma soberana pela lei no processo de aplicação 

do direito ao caso concreto, aparece agora a prevalência das normas fundamentais 

de natureza constitucional, sobretudo o primado da dignidade da pessoa humana, 

revelando a clara opção pelo novo modelo de teoria do direito pós-positivista. 

Recorrendo-se novamente a Lenio Luis Streck, alerta-se contra o retrocesso 

que a resistência ao novo modelo pode oferecer e suas nefastas consequências 
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caso não se avance na reinterpretação de todo o ordenamento jurídico sob a égide 

dos valores constitucionais: 

 

Ora, uma teoria do direito que quer ser séria e profunda não pode se quedar 
silente em face desse estado d`arte. Com efeito, ao se manter, nesta 
quadra da história, uma “lei de introdução ao direito” (sic) pautada na 
interpretação do Código Civil e nos parâmetros para uma aplicação “geral” 
do direito, está-se contribuindo para uma resistência de um modelo 
(positivista) em relação ao novo constitucionalismo, que ingressa na história 
justamente para superar o antigo modelo. Desse modo, jamais se terá a 
constitucionalização do direito civil; no máximo, ter-se-á uma “codificação” 
da Constituição. É por isso que uma (nova) LICC apenas confirma a 
resistência positivista aqui denunciada. Trata-se, pois, de uma contradição: 
em pleno pós-positivismo, a manutenção do principal ferramental do 
positivismo (na verdade, do positivismo mais primitivo e ingênuo) (STRECK, 
2011, p. 141). 

 

Disso tudo se conclui que o juiz, ao fundamentar a decisão judicial, não deve 

ficar preso na estrutura lógica formal estabelecida pelo art. 126 do atual CPC nem 

tampouco atado impotentemente diante das prescrições do art. 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Portanto, há notória incompatibilidade desses dois dispositivos legais com a 

teoria do direito neoconstitucionalista, em que devem prevalecer os princípios ou, 

mais precisamente, as normas constitucionais, sobretudo o núcleo fundamental de 

proteção à dignidade da pessoa humana, como proclama o novo CPC. 
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7 ASPECTOS PRECEDENTES AO JULGAMENTO: ATUAÇÃO PROBATÓRIA E 
DEVER DE RESPOSTA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 

7.1 Modelo processual civil a ser superado: convivência do viés publicista e 
garantias constitucionais de democracia participativa 

Tendo sido estabelecidos os marcos anteriores quanto aos compromissos do 

Estado Democrático de Direito com o princípio da justiça (sinônimo de dignidade 

humana) e os passos hermenêuticos em sua administração, cumpre agora 

demonstrar outros aspectos que podem interferir nesse resultado, já que há vários 

outros fatores que influenciam a motivação da decisão. 

Partindo-se do modelo de Hans Kelsen aprimorado com a introdução dos 

valores constitucionais normatizados, a decisão judicial é o produto da adoção de 

um silogismo no qual se tem a premissa maior – a lei (em harmonia com a norma 

constitucional) – e a premissa menor – os fatos. Da subsunção do primeiro sobre o 

segundo, surge a síntese, ou seja, a decisão judicial, o resultado do julgamento. 

É o que esclarece José Carlos Barbosa Moreira: “Ao juiz incumbe 

precipuamente julgar. Que é julgar? Julgar é aplicar a norma ao fato. Então, é 

preciso que o juiz conheça tanto a norma quanto o fato. Isto está dentro da sua 

função precípua” (STRECK, 2011, p. 95). 

É certo que o vetusto brocardo iura novit cúria tem aplicação ampla nesta 

questão, estando autorizada a conclusão no sentido de que o juiz deverá conhecer a 

lei o suficiente para dar a solução adequada ao caso. De outro lado, não menos 

certa é a constatação de que os demais sujeitos processuais podem e muito 

contribuir com essa atividade, por meio da dedução de argumentação jurídica e 

desempenho das atividades probatórias a ser apreciados pelo juiz. 

Na verdade, essa contribuição é um direito fundamental de todos aqueles que 

se veem diante da atuação jurisdicional e que se encontra albergado no princípio do 

devido processo legal, positivado como normal fundamental, segundo concluiu 

Humberto Theodoro Junior (1991, p. 14): “Não se pode pensar em garantia do 

devido processo legal sem imaginar um contraditório entre os litigantes, que tenha 

como escopo maior a busca da verdade real, por meio de debate amplo e irrestrita 

liberdade de alegações e provas”. 
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Dito de outro modo: à argumentação jurídica dos sujeitos processuais cumpre 

um papel significativo no processo, auxiliando o juiz na tarefa de determinar a 

premissa maior a ser aplicada em busca da solução justa para o caso.  

Não é que haja algum impedimento a que a parte traga todos os argumentos 

que entender pertinentes à defesa de seu direito, já que isso lhe é assegurado 

diante do princípio do devido processo legal. Mas a questão vai mais além quando 

se admite que o juiz deva pronunciar-se sobre esses argumentos de modo 

adequado ou com profundidade suficiente a rejeitá-los ou aceitá-los, justificando tais 

conclusões. 

Fala-se, portanto, no nível de cognição a que o juiz deve ater-se para 

fundamentar a decisão. Discorrendo sobre a questão, Candido Rangel Dinamarco 

com apoio em Kazuo Watanabe aborda o tema por dois ângulos, ou seja, os planos 

horizontal e vertical, correspondendo aos conceitos de cognição completa 

(fundamentos de direito) e exauriente (fundamentos de fato). 

Assim explica o processualista os conceitos de delimitação da cognição nos 

planos horizontal e vertical: 

 

A delimitação da área sujeita a cognição (plano horizontal) é dada em 
primeiro lugar pela relevância jurídico-material da questão a investigar, 
porque não teria utilidade alguma a discussão em torno de pontos estranhos 
à categoria jurídica em que se enquadra o litígio. Ao disciplinar o modo 
abstrato cada uma das inúmeras fattispecie que institui, o direito material 
condição a constituição, modificação ou extinção de relações ou direitos a 
determinados requisitos gerais ou especiais – sendo irrelevante discutir 
outros, que portanto seriam impertinentes. Por isso, se levado a um ponto 
extremo o conceito de pertinência, nenhuma cognição seria completa e 
todas, limitadas (plano horizontal). (...) No plano vertical a cognição sofre 
reduções ditadas pela lei processual, que às vezes impede dilações 
probatórias mais amplas. Tal é o caso do mandado de segurança, para cuja 
concessão exige-se que o direito seja líquido e certo, a saber, que prima 
facie se comprove a existência dos fatos que lhe dão vida, sob pena de 
denegação da ordem. É assim também nos processos cautelares, onde a 
cognição se contenta com a superficial demonstração da probabilidade do 
direito, definida como fummus boni iuris. Basta chegar a fumaça, não é 
necessário chegar à substância (TRE-GO, 2013, p. 37-8). 

 

Fundamentar uma decisão sem analisar os argumentos das partes, além de 

violar claramente o princípio do devido processo legal, parece também inadequado 

ante o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais que não se 

contenta com a mera operação formal do silogismo segundo a ótica exclusiva do 

juiz. Há um compromisso da função jurisdicional com a justiça material, conforme 

alhures referido, que exige mais do que mero formalismo. 
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Desse modo, é preciso considerar essa questão a fim de compreender até 

que ponto há necessidade de o juiz analisar os argumentos jurídicos das partes para 

achar a correta solução da lide. 

De igual maneira, os aspectos fáticos da demanda (premissa menor) são 

relevantes a tal ponto de ser capazes de determinar de que lado está o direito. 

Sendo assim, tanto a postura dos sujeitos processuais em relação à apresentação 

de argumentação jurídica como o desempenho da atividade probatória estão 

imbricados com a fundamentação da decisão judicial, de modo a merecer alguma 

consideração nesta pesquisa. 

Se por um lado a decisão judicial deve ser coerentemente fundamentada 

quanto à premissa maior, ou seja, a adequada aplicação do direito segundo o valor 

justiça, de outro lado tal desiderato não poderá ser alcançado caso a atividade 

probatória seja ineficiente no cumprimento do papel de trazer a verdade processual 

o mais próximo da realidade. 

Por essa razão, a atividade probatória é essencial à fundamentação 

adequada da decisão; e do conhecimento dos fatos depende a realização da justiça, 

conforme apontam Marinoni e Arenhart (2006, p. 254-5): 

 

Se a regra jurídica pode ser decomposta em uma hipótese fática (onde o 
legislador prevê uma conduta) e em sua sanção a ela atrelada, não há 
dúvida de que o conhecimento dos fatos ocorridos na realidade é essencial 
para a aplicação do direito positivo, sob pena de inviabilizar a concretização 
da norma abstrata. Tamanha é a importância da verdade (e da prova) no 
processo, que Chiovenda ensina que o processo de conhecimento trava-se 
entre dois termos (a demanda e a sentença), por uma série de atos, sendo 
que ´esses atos têm, todos, mais ou menos diretamente, por objeto, colocar 
o juiz em condições de se pronunciar sobre a demanda e enquadram-se 
particularmente no domínio da execução das provas. 

 

Se tais aspectos (exame de todos os argumentos dos sujeitos processuais e 

liberdade probatória) não estiverem presentes, não haverá justiça efetivamente; e o 

processo não terá atingido a finalidade precípua. Daí que compreender qual modelo 

de atividade probatória seria mais adequado a permitir uma fundamentação 

aderente aos valores superiores da justiça é de suma importância, assim como o é 

também que o julgador se manifeste quanto a todos os argumentos deduzidos pelos 

sujeitos processuais. 

No processo civil moderno, não se poderá alcançar o resultado justo apenas 

com a supervalorização do juiz em detrimento da atuação das partes. A decisão 
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deverá ser obtida de modo construtivo com ampla participação e de forma 

democrática (não arbitrária) na composição da lide. 

Cumpre-se, então, em relação à atividade probatória, abordar os modelos 

possíveis a fim de determinar qual seria o mais adequado a permitir a 

fundamentação da decisão segundo os valores ora propostos. 

 

7.2 A fundamentação depende de cognição completa: necessidade de resposta a 
ampla argumentação 

Quanto ao primeiro aspecto, pergunta-se: para fundamentar corretamente a 

decisão judicial, o juiz é obrigado a analisar todos os argumentos das partes ou 

poderá valer-se unicamente dos próprios argumentos, diante das prerrogativas 

conferidas pelo princípio iura novit curia? 

Construiu-se no Brasil o entendimento de que o juiz não é obrigado a analisar 

todos os argumentos dos litigantes quando haja encontrado fundamento suficiente 

para a formação de convicção a respeito da solução da demanda. 

Essa tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo a respeito de 
todas as questões suscitadas pelas partes, bastando, para fundamentar o 
decidido, fazer uso de argumentação adequada nos limites do pedido, ainda 
que não espelhe qualquer das teses invocadas.55 
 

Contudo, tal conclusão calcada de forma pragmática em justificativa de 

política judiciária (assoberbamento do Poder Judiciário) e nas prerrogativas judiciais 

conferidas pelo art. 131 do CPC56 também é um reflexo das influências do 

positivismo jurídico – que se contenta com as operações formais do silogismo 

anteriormente mencionadas –, sem compromisso com o resultado do julgamento 

ante o ideal de justiça material. 

                                            
55 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 
AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 
1. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo a respeito de todas as questões 
suscitadas pelas partes, bastando, para fundamentar o decidido, fazer uso de argumentação 
adequada nos limites do pedido, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. Violação do 
art. 535 do CPC afastada. (...). 4. Recurso especial conhecido e provido. Recurso Especial nº 
853.102/SC. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgamento em: 04/12/2012. Publicação em: DJ 
10/12/2012.  
56 Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe 
formaram o convencimento. 
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Sobre a forte influência do positivismo no processo e no pensamento 

tradicional do jurista brasileiro no tocante à participação dos litigantes no processo e 

os poderes do juiz, José Carlos Barbosa Moreira (1989, p. 45-6) assim sintetizou a 

questão: 

Falar dos poderes do juiz importa enfrentar problema central de política 
jurídica, a cujo respeito todo o sistema processual é chamado a definir-se: o 
problema da “divisão de trabalho” entre o órgão judicial e as partes. (...) 
Aceita a premissa de que ao titular do direito, em princípio, toca livremente 
resolver se ele deve ou não ser defendido em juízo, daí não se extrairá, sem 
manifesto salto lógico, que lhe assista idêntica liberdade de influir na 
maneira por que, uma vez submetida a lide ao órgão estatal, deva este 
atuar com o fim de estabelecer a norma jurídica concreta aplicável à 
espécie. Se cabe ver no litígio uma como enfermidade social, a cuja cura se 
ordena o processo, antes parece lícito raciocinar analogicamente a partir do 
fato de que o enfermo, no sentido físico da palavra, livre embora de resolver 
se vai ou não internar-se em hospital, tem de sujeitar-se, desde que opte 
pela internação, às disposições do regulamento; não pode impor a seu bel-
prazer horários de refeições e de visitas, nem será razoável que se lhe 
permita controlar a atividade do médico no uso dos meios de investigação 
indispensáveis ao diagnóstico, ou na prescrição dos remédios adequados. 
 

Se for cabível alguma observação quanto à analogia empregada, ela poderia 

ser dita nos termos seguintes: está bem que o médico seja o ator principal no 

atendimento ao doente e sua atuação não deva ser perturbada, todavia, se o doente 

lhe referir os sintomas da doença num diálogo cooperativo, certamente contribuirá 

para um diagnóstico correto e um tratamento eficaz para erradicar a doença e, quem 

sabe, evitar até mesmo um indesejado (e não raro) erro médico, que poderia ocorrer 

se o profissional agisse sempre de forma isolada sem diálogo com o paciente. 

Em Candido Rangel Dinamarco se encontra a opinião de que a 

fundamentação da decisão judicial deve ser realizada com inteireza diante de uma 

certa “exigência geral do processo civil moderno”, conforme se colhe das seguintes 

observações: 

A inteireza da motivação, que constitui uma exigência geral no processo 
civil moderno (Taruffo), no tocante às sentenças de mérito consiste no 
exame exaustivo de todos os pontos e questões dos quais dependam as 
conclusões do juiz – quer referentes aos capítulos referentes aos 
pressupostos de julgamento do mérito, quer relacionados com o próprio 
meritum causae (DINAMARCO, 2004, p. 201). 

 

É certo que o elevado índice de litigância no país e as necessidades de 

celeridade e efetividade justificam até certo ponto uma aceleração dos 

procedimentos processuais, todavia não parece adequado autorizar o juiz a ignorar 

totalmente os argumentos dos sujeitos processuais de modo a negar-lhes qualquer 

pronunciamento a respeito de suas teses, seja aceitando, seja rejeitando. 
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A fundamentação judicial adequada exige que o juiz se pronuncie sobre as 

alegações dos litigantes do modo mais amplo possível, ainda que de forma concisa. 

Não é aceitável num Estado Democrático de Direito que uma pessoa tenha os 

argumentos totalmente ignorados para a solução de uma demanda que vai interferir 

em sua vida. 

É a moderna visão do processo participativo a que faz referência Carlos 

Alberto Álvaro de Oliveira, ao mencionar um dever de colaboração de todos os 

atores processuais: 

 
Colaboração essa, acentue-se, vivificada por permanente diálogo, com a 
comunicação das idéias subministradas por cada um deles [sujeitos 
processuais]: juízos históricos e valorizações jurídicas capazes de ser 
empregados convenientemente na decisão. Semelhante cooperação, 
ressalte-se, mais ainda se justifica pela complexidade da vida atual 
(OLIVEIRA, 2003, p. 27). 

 

José Carlos Barbosa Moreira, discorrendo acerca da experiência alemã com o 

processo participativo e sua influência no Brasil, aborda a questão no sentido de ser 

exigida do julgador naquele país a observação de um dever de consulta às partes 

acerca dos argumentos jurídicos a ser observados para a solução justa da lide: 

 
Ao ver do legislador alemão, uma das circunstâncias capazes de concorrer 
para que se alcance esse fim consiste na clareza com que, ao longo do 
processo, possam os litigantes formar idéia sobre o provável desfecho. Para 
tanto, é mister que saibam quais as questões de fato e de direito 
consideradas relevantes pelo órgão julgador e tenham oportunidade de 
trazer ao propósito a sua contribuição. O § 139 da ZPO já consagrava, em 
semelhante perspectiva, o chamado Hinweispflicht, isto é, o dever do órgão 
judicial providenciar para que as partes elucidassem de modo completo 
todos os fatos relevantes e indicassem provas respectivas, incumbindo-lhe 
na medida da necessidade, discutir com os litigantes os aspectos fáticos e 
jurídicos do pleito e formular-lhes perguntas. A reforma trata de reforçar este 
dever. De acordo com a nova redação do §do 139, em princípio é vedado 
ao tribunal colocar-se, para fundamentar sua decisão, em ponto de vista 
estanho ao das partes, por elas considerado irrelevantes ou por ambos 
valorado de maneira diferente da que parece correta ao órgão judicial, a 
menos que este lhes faça a respectiva indicação e lhes dê ensejo de 
manifestar-se (MOREIRA, 2004, p. 201-2). 
 

A decisão judicial, para muito além da resolução de um caso particular, 

cumpre também outra função bem nítida, como indutora do valor justiça por meio de 

seu discurso para a sociedade ou efeitos extraprocessuais. Esse objetivo só pode 

ser atingido quando há a legitimação social da decisão, conforme apontou Moacyr 

Amaral Santos (1997, p. 19): “A sentença é ato de vontade, mas não ato de 

imposição de vontade autoritária, pois se assenta em juízo lógico. Traduz-se a 
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sentença num ato de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes 

como também a opinião pública”. 

 E tal legitimação deve ser obtida por meio da atuação fecunda dos atores nas 

atividades processuais, ou, mais precisamente, no respeito à democracia 

processual, o que exige o pronunciamento do juiz sobre os argumentos deduzidos 

no processo. 

Se o argumento foi rejeitado, deve-se ter presente por qual motivo o juiz o fez. 

De igual modo, a parte adversa deve ter conhecimento das razões pelas quais o juiz 

aceitou determinado argumento que lhe era contrário. 

Essa questão foi bem definida por Bedaque e Tucci (2002, p. 41): 

 
Não se concebe contraditório real e efetivo sem que as partes possam 
participar da formação do convencimento do juiz, mesmo tratando-se de 
questões de ordem pública, cujo exame independe de provocação. (...) deve 
haver correspondência absoluta entre o âmbito do diálogo desenvolvido 
entre os sujeitos do processo e o conteúdo da decisão final. 
 

A necessidade de celeridade e efetividade não pode ser levada a ponto de 

violar do direito ao devido processo legal e justificar uma “ditadura” do juiz no 

processo. Nem por isso estará o julgador tolhido de fundamentar a decisão em 

argumentos outros não deduzidos pelos litigantes se assim se convencer de que a 

justiça será alcançada. 

Todavia, mesmo nessa hipótese, seria conveniente abrir a possibilidade para 

que houvesse o diálogo em que os litigantes pudessem expor considerações sobre 

os argumentos jurídicos que o julgador entender pertinentes ao caso a fim de que o 

contraditório seja efetivamente respeitado. 

Certo é que a decisão corretamente fundamentada deverá ser obtida com 

observância do princípio do devido processo legal, o que implica reconhecer a 

necessidade de análise dos argumentos trazidos pelas partes, conforme anota José 

Ernesto Manzi (2009, p. 54): 

 
A motivação é tanto garantia do respeito ao devido processo legal como 
consequência de sua aplicação. Só nela é que se pode verificar se o 
processo observou os contornos estabelecidos no ordenamento jurídico, ou 
se apenas na aparência formal as garantias outorgadas aos litigantes pelas 
regras e princípios foram observadas. Por outro lado, decorre dessa 
observância (do devido processo legal) a motivação das decisões judiciais. 

 
Na verdade, a superação do positivismo jurídico com a introdução dos valores 

no sistema jurídico por meio dos princípios ou, mais precisamente, das normas 
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constitucionais de valorização do homem exige constante oxigenação por meio do 

acréscimo das interpretações que os juristas puderem acrescentar. 

Abrir mão da contribuição argumentativa dos sujeitos processuais em 

enriquecer este processo da busca da solução justa para o caso parece asfixiar o 

novo modelo de teoria jurídica, em que a prevalência dos princípios ou normas 

constitucionais é a tônica. Esse é o entendimento de Carlos Roberto Siqueira Castro 

(2003, p. 50-1): 

Nesse tipo de sistema, que é móvel, flexível e que se abre e se mantém 
sempre permeável para acolher novas configurações de via, e no qual são 
possíveis tanto mutações na espécie do jogo concertado dos princípios, a 
função axial do jurista é a de traçar novas valorações, novas conexões de 
sentido e novas cadeias de regulação entre normas (preceptivas ou 
principiológicas, escritas ou não escritas). Num sistema jurídico marcado 
pela nota da abertura, a arte que se impõe ao profissional do direito é a de, 
mediante operações de pensamento, as mais variadas, encontrar, 
justificadamente, a solução ou a concatenação normativa mais adequada, 
mais consentânea com os mandamentos daquilo que a sensibilidade 
jurídica reconhece como pertencente à concepção de direito justo vigente 
em um determinado contexto histórico-social.  
 

A sociedade do futuro, que deverá ser plural, participativa e interconectada, 

vai depender do respeito aos princípios democráticos, incluindo-se até mesmo a 

atuação jurisdicional, que deverá receber a infiltração em seus institutos do direito à 

participação popular dos interessados, conforme entende Paulo Bonavides (2007, p. 

563-4):  

Como direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da 
sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, 
para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 
convivência. 

 

O processo jurisdicional não pode ficar imune a essa influência, já que na 

nova teoria jurídica do direito a primazia da Constituição é ponto fundamental e com 

ela todos os princípios ou normas fundamentais que a sustentam, incluindo-se, 

naturalmente, a democracia plena que caracteriza do Estado Democrático de Direito 

e que, segundo José Afonso da Silva (2008, p. 119), “(...) irradia os valores da 

democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre 

a ordem jurídica.” 

Alinhado com esse pensamento, o novo CPC trouxe inegáveis avanços no 

tema, quando, por exemplo, prevê no art. 6º que “(...) todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito 

justa e efetiva”. 
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Mais além não deixa dúvidas acerca da necessidade de resposta jurisdicional 

aos argumentos dos sujeitos processuais ao prescrever no art. 489, § 1º, IV, que 

considera não fundamentada a decisão “(...) que não enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador”. 

 

7.3 A fundamentação adequada depende de plena atividade probatória: cognição 
exauriente 

Quanto ao outro aspecto relativo ao pleno acesso à atividade probatória por 

parte dos litigantes, também há que fazer algumas observações ante os modelos 

atuais que vigoram no processo civil brasileiro, definidos conforme o maior ou menor 

poder do juiz. 

A admissão da prova no processo civil ostenta ao menos três aspectos 

importantes sobre os quais deverão ser tecidas algumas observações pertinentes ao 

tema ao longo deste tópico: a) quanto ao momento da prova; b) quanto ao objeto da 

prova; e c) quanto aos meios de prova permitidos. 

Contudo, deve-se ter presente que a atividade probatória no processo não 

pode ser vista apenas como algo direcionado exclusivamente ao juiz, com vista à 

prestação da tutela jurídica no primeiro grau de jurisdição, e sim dentro do contexto 

de direito fundamental ao devido processo legal. Por outras palavras, trata-se de um 

direito fundamental de natureza constitucional, razão pela qual sua limitação deve 

ser justificada de modo coerente em ponderação com valores de igual grandeza 

axiológica. Fredie Didier Júnior, Paulo Braga e Rafael de Oliveira, discorrendo sobre 

a natureza constitucional do direito à prova, asseveram: 

 
Por um lado, a partir da leitura sistemática e teleológica das máximas e 
valores constitucionais, encontramos a ela intrínseco o direito fundamental à 
prova, emanando, mais especificamente, “como um desdobramento da 
garantia constitucional do devido processo legal ou um aspecto fundamental 
das garantias processuais da ação, da defesa e do contraditório”. Por outro 
lado, podemos ainda identificá-lo como um direito constitucional implícito, 
mas externo à Constituição. Sim, uma vez que é expressamente previsto 
em 02 (dois) tratados internacionais recepcionados pelo nosso sistema: (i) a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica), incorporado pelo Decreto n. 678/69, no seu art. 8º; (ii) o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto n. 
592/92, no seu art. 14.1, alínea “e” (DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 
2011, p. 119). 
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Sabe-se que a atividade probatória no processo civil é regulada ao menos por 

dois princípios: dispositivo e inquisitivo. No princípio dispositivo prepondera a 

atividade das partes e no inquisitivo, a atividade judicial. 

Em que pesem as críticas às terminologias – dispositivo e inquisitivo –, 

segundo as quais tais termos deveriam referir-se à posição dos litigantes na relação 

de direito material, conforme a capacidade de disposição desse direito, ou ao 

impulso processual inicial e delimitação do objeto litigioso (princípio da demanda), é 

certo que estão bem assentadas na tradição processual brasileira, conforme aponta 

Fredie Didier Junior (2011, p. 215-6): 

 

Fala-se que, no modelo adversarial, prepondera o princípio dispositivo, e, no 
modelo inquisitorial, o princípio inquisitivo. Princípio, aqui, é termo utilizado 
não no sentido de “espécie normativa”, mas, sim, de “fundamento”, 
“orientação preponderante” etc. Assim, quando o legislador atribui às partes 
as principais tarefas relacionadas à condução e instrução do processo, diz-
se que se está respeitando o denominado princípio dispositivo; tanto mais 
poderes forem atribuídos ao magistrado, mais condizente com o princípio 
inquisitivo o processo será. A dicotomia princípio inquisitivo-princípio 
dispositivo está intimamente relacionada à atribuição de poderes ao juiz; 
sempre que o legislador atribuir um poder ao magistrado, 
independentemente da vontade das partes, vê-se manifestação de 
“inquisitividade”; sempre que se deixe ao alvedrio dos litigantes a opção, 
aparece a “dispositividade”. 

 

Tais modelos sempre serviram ao objetivo de trazer para o processo a 

verdade acerca das alegações dos litigantes sobre os fatos, a fim de possibilitar ao 

julgador solucionar a lide por meio da decisão que melhor possa tutelar os direitos 

envolvidos.  

A respeito da finalidade da prova no processo civil e seu compromisso com a 

verdade, José Carlos Barbosa Moreira (1997, p. 118) informa: 

 

Dizer que o processo penal persegue a chamada “verdade real”, ao passo 
que o processo civil se satisfaz com a denominada “verdade formal”, é 
repetir qual papagaio tolices mil vezes desmentidas. A verdade é uma e 
interessa a qualquer processo, se bem que a justiça possa (e às vezes 
deva) renunciar – na área civil e na penal – a sua reconstituição completa, 
em atenção a outros valores de igual dignidade. 

 
Quando há dúvida sobre a existência de certos fatos relevantes ou afirmações 

dos sujeitos processuais até mesmo determinantes para a solução do caso, não é 

possível ter certeza da solução justa, portanto, a questão tem direta pertinência à 

fundamentação da decisão e à justiça material. 
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Daí a importância que assume o princípio da verdade real, que é o único 

capaz de proporcionar uma solução verdadeiramente justa em contraposição à 

clássica verdade formal ou processual tanto criticada por Barbosa Moreira. Tal 

prevalência decorre diretamente da feição publicista que o processo civil assumiu 

em sua evolução natural, para dar suporte às demandas sociais provenientes da 

constitucionalização dos direitos fundamentais, conforme entende Rui Portanova 

(1997, p. 199): 

A adoção plena no processo civil do princípio da verdade real é uma 
conseqüência natural da modernidade publicística do processo. Assim, a 
par de não se admitir o princípio dispositivo rígido... cada vez mais aumenta 
a liberdade na investigação da prova, em face da socialização do Direito e 
da publicização do processo, razão que levou Lessona a afirmar que “em 
matéria de prova todo progresso está justamente em substituir a verdade 
ficta pela verdade real”.  

 

Moreira (1994, p. 93) colheu em experiência como magistrado que “(...) a 

imensa maioria dos litígios civis encontra solução, sobretudo, e muitas vezes 

exclusivamente, na apreciação de questões de fato, que nos chegam, como é óbvio, 

por intermédio da prova”. 

 Deve ser registrado, todavia, que a fiel correspondência dos fatos com a 

realidade sempre será impossível de ser obtida diante da constatação de que a 

produção da prova é uma reconstituição a posteriori do que efetivamente aconteceu, 

portanto, sujeita a interferências subjetivas, conforme assinala Marina Gascón 

Abellán (2006, p. 368-9): 

 
Primeiro, porque o juiz não teve acesso direto aos fatos, de modo que, o 
que imediatamente conhece são os enunciados sobre os fatos, cuja 
verdade se deseja provar. Segundo, porque a verdade de tais enunciados 
tem que ser obtida quase sempre mediante uma razão intuitiva a partir de 
outros enunciados fáticos verdadeiros. Terceiro, porque a averiguação da 
verdade há de se fazer mediante regras institucionais que muitas vezes 
dificultam (e outras claramente impedem) a realização desse objetivo (trad. 
livre). 

 

Isso é assim porque o objeto da prova é a alegação das partes sobre a 

existência/inexistência de determinados fatos e sua relação de pertinência com a 

demanda, e não os fatos em si mesmos, de acordo com o afirmado por Candido 

Rangel Dinamarco (2004, p. 58): 

 

Objeto de prova é o conjunto das alegações controvertidas das partes em 
relação a fatos relevantes para o julgamento da causa, não sendo estes 
notórios nem presumidos. Fazem parte dele as alegações relativas aos 
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fatos pertinentes à causa e não os fatos em si mesmos. O vocábulo prova 
vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro; 
consequentemente, provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e 
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou 
não aconteceu, sendo, portanto insuscetível dessas adjetivações ou 
qualificações. As alegações, sim, é que podem ser verazes ou mentirosas – 
e daí a pertinência de prova-las, ou seja, demonstrar que são boas e 
verazes. 

 

De certo que o processo visa entre outros objetivos à pacificação social por 

meio de um ato de autoridade estatal, pondo fim ao litígio e, como aqui se defende, 

também objetiva algo mais: a realização da justiça em sentido material. 

A autoridade estatal revela natural assimetria entre a posição do juiz em 

relação aos demais sujeitos processuais, isso ao menos durante uma fase do 

processo, e que deve ser muito bem compreendida para ter presente qual o papel 

reservado para cada ator durante a marcha processual. 

Essa assimetria, contudo, deve ser manifestada somente quando da prolação 

da decisão que é, por si mesma, um ato de autoridade. Ela não se deveria 

manifestar durante a fase de instrução na qual tanto as partes quanto o juiz 

possuem os mesmos poderes-deveres instrutórios, segundo anota Fredie Didier 

Junior (2011, p. 214): 

 
Disso surgem deveres de conduta tanto para as partes como para o órgão 
jurisdicional, que assume uma “dupla posição”: “mostra-se paritário na 
condução do processo, no diálogo processual”, e “assimétrico” no momento 
da decisão; não conduz o processo ignorando ou minimizando o papel das 
partes na “divisão do trabalho”, mas, sim, em uma posição paritária, com 
diálogo e equilíbrio. 

 

Para este autor, há um terceiro modelo (além do inquisitivo e dispositivo) de 

direito processual civil que se aproxima dos ideais democráticos aqui referidos no 

tocante à atividade probatória. Trata-se do modelo cooperativo, assim definido pelo 

jurista baiano: 

A condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das partes 
(marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que 
há uma condução inquisitorial do processo pelo órgão jurisdicional, em 
posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução 
cooperativa do processo, sem destaques a algum dos sujeitos processuais. 
O modelo cooperativo parece ser o mais adequado para uma democracia. 
Dierle José Coelho Nunes, que fala em modelo coparticipativo de processo 
como técnica de construção de um processo civil democrático em 
conformidade com a constituição, afirma que “a comunidade de trabalho 
deve ser revista em perspectiva policêntrica e coparticipativa, afastando 
qualquer protagonismo e se estruturando a partir do modelo constitucional 
de processo” (DIDIER JÚNIOR, 2011, p. 212)  
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Dessa forma, a fase de instrução do processo é determinante para que se 

obtenha ao final uma decisão fundamentada e, sobretudo, justa em sentido material, 

convencendo acerca da solução aplicada de uma simples leitura. 

Essa foi a opção adotada pelo novo CPC (Lei nº. 13.105/2015), que no art. 6 

proclama: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

Sendo assim, quanto ao primeiro aspecto (momento da prova), deve haver 

ampla liberdade probatória até o tempo da prolação da decisão de mérito, não sendo 

lícito que o juiz impeça a parte de produzir provas que julgar pertinentes para a 

comprovação de suas alegações. 

Segundo Arruda Alvim (2005, p. 417): “(...) consideram-se momentos da 

prova as etapas em que se desenvolve a atividade probatória, promovida pelos 

litigantes, sob vigilância do juiz”. 

Tradicionalmente, ao autor incumbe trazer as provas documentais que tiver 

com a propositura da inicial; e, ao réu, apresentá-las com a contestação (CPC art. 

396). Somente as provas orais, periciais e alegação de fatos supervenientes, além 

da inspeção judicial, ficariam para um momento posterior nos termos dos artigos 

397, 407, 421 e 440 do atual CPC. 

O esquema foi assim sintetizado em julgamento proferido pelo STJ e citado 

em obra de Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 291): 

 

O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o 
protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); 
na segunda, após a eventual contestação, o juiz chama à especificação das 
provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 
324) ” sendo que apenas o “silêncio da parte, em responder o despacho de 
especificação de provas faz precluir o direito à produção probatória, 
implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial.” (STJ, 3ª 
Turma, REsp 329.034/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 
14.02.2006, DJ 20.03.2003, p. 263). 

 

O ideal é que as partes tragam ao processo as provas que tiverem na 

primeira oportunidade que lhes for franqueada pelo sistema processual, conforme 

assinala Luiz Fux (2001, p. 612), “(...) as partes não podem guardar trunfos no 

processo; por isso, devem propor as provas que pretendem produzir na primeira 

oportunidade que têm para falar nos autos, ou seja, o autor na inicial, e o réu na sua 

defesa”. 
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É certo que essa rigidez vem sendo abrandada em nome do princípio da 

verdade real, pelo qual se admite que os litigantes apresentem no processo provas 

relevantes mesmo após a propositura da ação ou da apresentação da contestação. 

O novo CPC aponta nessa direção ao prever, por exemplo, no art. 435, 

parágrafo único,57 a possibilidade de juntada posterior de documentos formados 

antes do ajuizamento ou da contestação. 

De igual modo contribuem com tal compreensão as disposições do art. 372, 

373 e 1.072 do novo CPC. O primeiro trata da possibilidade de utilização de prova 

emprestada desde que seja franqueado o contraditório. Já o art. 373 modifica o 

sistema atual de distribuição do ônus da prova, admitindo a possibilidade de 

alteração dos encargos probatórios por meio de convenção entre as partes, 

respeitadas as hipóteses vedadas (direitos indisponíveis ou agravamento excessivo 

do encargo) e, ainda, permite ao juiz (sempre de forma fundamentada) a 

modificação dos encargos probatórios segundo a teoria da carga dinâmica da 

prova,58 com inversão de ônus para facilitar sua obtenção em qualquer demanda (e 

não apenas as consumeristas). 

O art. 1.072 do novo CPC revogou o art. 227 do Código Civil de 2002, que 

restringia a prova testemunhal nas demandas inferiores ao décuplo do salário 

mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio jurídico. Dessa forma, passa a 

ser admitida a prova testemunhal para qualquer negócio jurídico independentemente 

de valor. 

Tendo em vista que a justiça como valor fundamental deve ser alcançada da 

forma mais eficaz possível, as regras procedimentais devem ceder espaço a fim de 

que a verdade possa ser obtida e sobre ela a decisão seja fundamentada, conforme 

já defendia Moacyr Amaral Santos (1990, p. 276): 

 

                                            
57Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e 
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. 
58 “La llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede y debe ser utilizada por los 
estrados judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente 
las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa un 
desplazamiento del onus probandi, segun fueren las circunstancias del caso, em cuyo mérito aquel 
puede recaer, verbigracia, en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o 
fáticas para producirlas, mas allá del emplazamiento como actor o demandado o de tratar-se de 
hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos” (PEYRANO apud CREMASCO, 2009, p. 
73). 



114 

 

Se no decorrer do processo, antes ou depois do despacho saneador, e 
mesmo já na audiência de instrução e julgamento, qualquer das partes, à 
vista de circunstâncias surgidas na causa, requer prova testemunhal, ou 
depoimento da parte contrária, ou perícia, a sua proposta poderá ser 
acolhida.  

 

Quanto ao objeto da prova e alicerçados na necessidade de acelerar a 

prestação da tutela jurisdicional, os tribunais vêm entendendo que não há ilegalidade 

na decisão que indefere o pedido de produção de provas que o juiz julgar 

impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da demanda, entendendo que o 

destinatário da prova seria o juiz e não o processo, conforme indicam inúmeros 

julgamentos do STJ.59 

O entendimento de que o destinatário da prova é o juiz e, portanto, cabe a ele 

monitorar sua produção indeferindo aquela que julgar impertinente ou irrelevante é 

muito forte e justificado pelo viés publicista do processo civil, segundo um de seus 

maiores expoentes, Cândido Rangel Dinamarco (2004, p. 47): 

 
A natureza processual da prova é intimamente associada à identificação do 
juiz como seu destinatário. A produção da prova não é prerrogativa inerente 
à estrutura dos direitos, mas ao exercício da jurisdição, da ação e da 
defesa. A idéia do processo como combate, ou jogo (Calamandrei), é 
apenas uma bela imagem e não deve distorcer a visão de que todos os atos 
das partes no processo são invariavelmente dirigidos ao juiz: só 
indiretamente o adversário lhes sentirá os efeitos, a saber, quando o juiz 
decide. 

 

Parece evidente que o indeferimento do pedido de produção de prova por 

julgá-la impertinente ou irrelevante a priori acaba prejudicando diretamente a 

fundamentação da decisão judicial.60 

                                            
59 “Sabe-se que o destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar sua 
suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, sendo 
firme na jurisprudência desta Corte que compete às instâncias ordinárias exercer o juízo acerca das 
provas produzidas, haja vista a sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 
reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7/STJ. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. 
PRODUÇÃO DE PROVAS E SUSPENSÃO DO PROCESSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 84 DO CPC. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM 
SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). Agravo 
Regimental No Agravo Em Recurso Especial nº 635353/MG. Relator: Ministro Mauro Campbell 
Marques. Julgamento em: 05/03/2015. Publicação em: DJ 11/03/2015. Disponível em: 
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178411776/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-
especial-agrg-no-aresp-635353-mg-2014-0325743-1>. Acesso em 26/03/2015 
60 “Importante salientar que o CPC 131 não consagra o princípio do livre convencimento em seu 
estado puro, e sim, estabelece o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o que significa ser 
o mesmo soberano na análise das provas, podendo decidir livremente e de acordo com o seu 
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Recorde-se que em conjunto com os poderes do juiz na condução do 

processo deve conviver o princípio do devido processo legal e do duplo grau de 

jurisdição. Isso significa que o juiz de segundo grau, com capacidade e competência 

para reapreciar as provas, pode ter entendimento diferente do juiz singular quanto à 

pertinência ou relevância de determinada prova. Nesta hipótese, o indeferimento da 

prova compromete a fundamentação da decisão de segundo grau, que ficaria 

privada de elemento essencial para julgamento. 

A opinião no sentido de que o destinatário da prova não é o juiz e sim o 

processo parece mais adequada ao ambiente da democracia processual, e ela é 

bem justificada por Eduardo Cambi (2006, p. 321): 

 

(...) o ônus da prova não determina quem deve produzir a prova, mas quem 
assume o risco pela sua não-produção. Com isso, torna-se evidente que o 
princípio da aquisição processual significa, precisamente, que as provas se 
produzem para o processo. Em outras palavras, a prova não é da parte ou 
do juiz, mas do processo; por isso, a prova produzida por um dos 
litisconsortes pode beneficiar o outro que não tenha contestado a ação, 
desde que os interesses do litisconsorte revel sejam comuns ao do 
contestante, podendo-se, destarte, explicar a regra contida no art. 320, inc. 
I, do CPC.  

 

Caso se verifique esta hipótese, ou seja, de que os órgãos revisores poderiam 

não ter a mesma opinião do juiz de primeiro grau quanto à relevância e pertinência 

da prova requerida, o resultado, invariavelmente, renderia ensejo a recursos de 

agravo ou a pedidos de nulidade da decisão, que acabam por atrasar ainda mais o 

desfecho do processo em prejuízo de todos, já que dificilmente se poderia admitir a 

adoção da teoria da causa madura numa demanda carente de provas. Aliás, na 

esteira do pensamento do novo CPC, a questão prejudicial não será acobertada pela 

coisa julgada “(...) se no processo houver restrições probatórias ou limitações à 

cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial” (CPC, 

art. 503, §2 º, 2015). 

Seria o caso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela 

recursal ou de nulidade em agravo retido ou no bojo de apelação, que, se acolhidos, 

seriam capazes de anular atos processuais e fazer o processo regredir, num claro e 

                                                                                                                                        
convencimento, porém desde que, sempre e necessariamente, de modo plenamente motivado e 
fundamentado. Ou seja, em verdade, não há livre convencimento para o magistrado, haja vista a 
obrigatoriedade que há em analisar e valorar todas as provas produzidas” (NERY, 2014, p. 9). 
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evidente prejuízo à prestação da tutela jurisdicional ante o cerceamento de defesa 

que tal conduta caracteriza.61 

Dessa forma, o controle a priori sobre a pertinência ou relevância da prova 

apresenta inconvenientes práticos além de tisnar o princípio do contraditório e da 

ampla defesa.62 Seria mais produtivo e mais consentâneo ao princípio constitucional 

do devido processo legal e da fundamentação da decisão judicial permitir aos 

litigantes a livre produção das provas pretendidas, controlando-se apenas os 

excessos claramente abusivos. Por excessos abusivos pode-se compreender a 

tentativa de produção de provas acerca de fatos juridicamente irrelevantes,63 ou, 

ainda, quando for supérflua.64 

Nessas hipóteses parece clara a necessidade de aplicação das disposições 

do art. 139, III, e do art. 370, parágrafo único, do novo CPC. Mas não se pode tomar 

a exceção como regra. Se for admitido que o destinatário da prova é o processo65 e 

não o juiz, então a interpretação desses dispositivos deve ser restritiva. 

Essa leitura é possível a partir das disposições do art. 369 do novo CPC, que 

assegura o direito de as partes empregar todos os meios legais e moralmente 

legítimos para provar os fatos sobre os quais se fundam o pedido ou a defesa e 

influir eficazmente na convicção do juiz.66 

                                            
61 “Se a decisão judicial incorrer em cerceamento de defesa, deve ser considerada eivada de nulidade 
absoluta, já que a violação do direito à prova, por ser corolário das garantias da ação, da defesa e do 
contraditório, todas instituídas no interesse da ordem pública, resulta na infringência à Constituição” 
(CAMBI, 2006, p. 450). 
62 “Entretanto, para admitir ou rechaçar um meio de prova requerido pela parte, não devem ser feitas 
valorações acerca de sue provável resultado, uma vez que tal juízo valorativo apenas pode ser feito 
após a produção da prova e não antes; o juízo referente a pertinência da prova prescinde de toda 
consideração em torno da concreta possibilidade de que os fatos a provar sejam efetivamente 
considerados verdadeiros. Assim, é suficiente para a admissão da prova solicitada que ela seja 
hipoteticamente idônea para contribuir direta ou indiretamente com os elementos de conhecimento 
sobre os fatos que devem ser provados” (NERY, 2014, p. 9). 
63 “Além disso, os fatos só se tornam juridicamente relevantes a partir do momento em que uma 
norma jurídica indica sua relevância, estabelece meios e limites da prova e, do ponto de vista do 
direito material, determina a influência dos fatos comprovados na tomada de decisões. Isso significa 
que o aplicador do direito nunca está diante de uma questão puramente fática. Sempre enfrenta uma 
questão de direito que regulamenta a constatação dos fatos” (DIMOULIS, 2006, p. 226). 
64 “O julgamento antecipado deve ser realizado, quando a produção da prova for supérflua, ou seja, 
quando a prova, que se pretende produzir, tem apenas a finalidade de confirmar o êxito de outras 
provas já constantes dos autos. Em outras palavras, a prova é supérflua quando pretende demonstrar 
aquilo que já foi de outro modo comprovado” (CAMBI, 2006, p. 442). 
65 “Assim, o magistrado não pode dispensar a prova pretendida pela parte, sob o pretexto de já estar 
convencido dos fatos da causa. Tampouco pode dispensar a prova, porque tem conhecimento 
privado (técnico) acerca do themaprobandum. Isto porque o destinatário da prova não é o juiz, mas 
sim o processo” (NERY, 2014, p. 7). 
66 “Em sentido próximo, Gerhard Walter destaca que a prova deve ser a mais ampla possível, nem 
mesmo os meios duvidosos de prova devem ser excluídos, não sendo lícito excluir, limitar ou valorar 
uma prova em bases discricionárias. Em suas palavras: ‘(…) el derecho a la prueba exige que esos 
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Fora as hipóteses de excessos, as considerações sobre a pertinência ou 

relevância da prova deveriam ser remetidas à fundamentação da decisão e não no 

saneamento, sobretudo se a prova pretendida estiver articulada com a 

argumentação dos atores processuais.  

Havendo dúvidas sobre essas questões e com mais evidência nos casos mais 

complexos, o art. 357, § 3º, do novo CPC prevê o saneamento do processo de forma 

cooperativa entre o juiz e as partes. 

Essa conclusão se mostra mais adequada ao processo participativo ou 

democrático que se vem tentando demonstrar como modelo mais adequado ao 

atendimento das exigências do processo constitucional. As conclusões acerca do 

dever de resposta aos argumentos dos sujeitos processuais67 parecem plenamente 

aplicáveis ao sistema de atividade probatória. 

Isso porque a prova não é sobre fatos em si e sim sobre versões ou 

intepretações que cada sujeito processual faz em próprio proveito (portanto, 

imbricadas com alegações e argumentos), o que equivale dizer que não é possível a 

perfeita separação entre fato e direito (mais uma ilusão positivista). Se fosse 

possível essa separação, permitir-se-ia claramente excluir desde logo aqueles 

irrelevantes ou impertinentes.  

Todavia, deve ser ressalvada a posição de abalizada doutrina quanto ao 

destinatário da prova ser o juiz e não o processo, como entendem, por exemplo, 

Eduardo Arruda Alvim e Araken de Assis. Nessa perspectiva (juiz como destinatário 

da prova) não se mostram adequadas às conclusões aqui expostas68 quanto ao 

irrestrito direito a produção de provas. 

                                                                                                                                        
médios dudosos queden librados em el caso concreto al parecer del juez. Una limitación de ese 
derecho exige una legitimación especial Ella no es admisible por razones discrecionales’.” (NERY, 
2014, p. 8). 
67 “Ocorre que entendimento dessa ordem se encontra em total descompasso com a nova visão a 
respeito do direito ao contraditório. Se contraditório significa direito de influir, é pouco mais que 
evidente que tem que ter como contrapartida dever de debate – dever de consulta, de diálogo, 
inerente à estrutura cooperativa do processo. Como é de facílima intuição, não é possível aferir se a 
influência foi efetiva se não há dever judicial de rebate aos fundamentos levantados pelas partes” 
(MITIDIERO, 2012, p. 3). 
68 “Cabe ao juiz deferir as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias (art. 130). A parte não pode impor ao juiz a realização deste ou 
daquele meio de prova, cabendo ao juiz indeferir as que entenda inúteis ou meramente protelatórias. 
(...) O simples requerimento para produção de determinada prova, e a sua eventual não realização, 
não é, por si só, motivo que configure cerceamento de defesa é preciso que a não produção da prova 
requerida tenha comprometido a defesa da parte. Nesse sentido é o entendimento do STJ” (ALVIM, 
2012, p. 357). 



118 

 

Uma solução para desestimular o uso indevido dessa liberdade seria a 

aplicação das penas por litigâncias de má-fé, no caso de comprovada atividade 

procrastinatória da parte, num sistema de “responsabilidade civil processual” como 

engendrado pelo art. 79 do novo CPC, e que não ficaria limitada a um percentual 

fixo, conforme defende Nelson Nery Junior (1997, p. 32-3): 

 
Caso o juiz reconheça a litigância de má-fé, mas não tenha parâmetros para 
fixar o valor da condenação, deverá fixá-la desde logo, não podendo 
exceder 20% do valor dado à causa, corrigido monetariamente. Na hipótese 
de os prejuízos excederem esse limite, o juiz deverá reconhecer a litigância 
de má-fé (amdebeatur) e remeter a apuração do quantum debeatur para a 
liquidação por arbitramento. Neste último caso o prejudicado deverá 
demonstrar a extensão do dano na ação de liquidação por arbitramento, que 
se dará nos mesmos autos. O limite de 20% sobre o valor da causa, 
portanto, é para que o juiz possa, de imediato, fixar a indenização. Não 
significa que não possa haver prejuízo maior do que 20% do valor da causa, 
pelos atos do litigante malicioso. Havendo prejuízo, qualquer que seja o seu 
montante, deve ser indenizado integralmente pelo causador do dano. 
Entender-se o contrário é permitir que, pelo comportamento malicioso da 
parte, haja lesão a direito de outrem não inteiramente reparável, o que se 
nos afigura motivo de empobrecimento indevido da parte inocente, escopo 
que, por certo, não é perseguido pelo direito processual civil.  

 

Não deve haver, entretanto, comunhão com a ideia de utilização da prova 

ilícita,69 já que sua obtenção ou utilização ofende justamente a norma constitucional 

fundamental que se visa proteger.70 

A proibição de utilização de provas obtidas por meios ilícitos71 é uma repulsa 

à violação de normas constitucionais. A regra, portanto, é sua observância, visto que 

também visa proteger outro princípio constitucional – o da presunção da inocência 

                                            
69 “Provas ilícitas são as demonstrações de fatos obtidas por modos contrários ao direito, quer no 
tocante às fontes de prova, quer quanto aos meios probatórios. A prova será ilícita – ou seja, 
antijurídica e, portanto, ineficaz a demonstração feita – quando o acesso à fonte probatória tiver sido 
obtido de modo ilegal ou quando a utilização da fonte se fizer por modos ilegais. Ilicitude da prova, 
portanto, é ilicitude na obtenção das fontes ou ilicitude na aplicação dos meios. No sistema do direito 
probatório, o veto às provas ilícitas constitui limitação ao direito à prova. No plano constitucional, ele é 
instrumento democrático de resguardo à liberdade e à intimidade das pessoas contra atos arbitrários 
ou maliciosos” (DINAMARCO, 2002, p. 50-1). 
70 CF, Art. 5º. (...) XII – é inviolável sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 
71 “Ante a polêmica, podemos aduzir que há três correntes tratando do tema. Uma primeira corrente, 
a qual se denomina obstativa, considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito, em qualquer 
hipótese e sob qualquer argumento. A teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual veremos com 
mais detalhes adiante, mas pode-se dizer, é amplamente utilizada na Suprema Corte brasileira, 
deriva desta corrente. Uma segunda corrente denomina permissiva, aceita a prova obtida ilicitamente, 
pois entende que a ilicitude está relacionada ao meio de obtenção da prova, e não seu conteúdo. 
Para esta corrente, aquele que produziu a prova ilicitamente deve ser punido, e o conteúdo probatório 
deve ser aproveitado. A terceira corrente, é a Intermediária, pela qual, aceita-se a prova ilícita a 
depender dos valores jurídicos e morais em jogo, para isso, aplica-se o princípio da 
proporcionalidade” (SOUZA, 2009). 
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(CF, art. 5º, LVII), que tem no processo penal amplitude maior do que no processo 

civil. 

Nesse sentido, parece que houve uma modificação no novo CPC quanto aos 

deveres da parte. O art. 14 lido em conjunto com o art. 340 do atual CPC afirma que 

é dever da parte “(...) expor os fatos em juízo conforme a verdade”, obrigação que 

pode ser estendida ao depoimento pessoal levando a ideia de produção de provas 

contra si mesma. Já o novo CPC é mais explicito em garantir à parte imunidade 

contra essa situação conforme se percebe das disposições do art. 379: “(...) 

preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte – I – 

comparecer em juízo, respondendo o que lhe for interrogado”. 

Contudo, nesse tema é preciso fazer uma ressalva. A proteção à dignidade da 

pessoa humana exige o respeito à privacidade, que é o principal motivo para 

inadmitir a prova ilícita no processo. Sem ingressar nas inúmeras situações em que 

se deve apreciar a ilicitude da prova em perspectiva (pro reo, pro societate), deve 

ser dito que esse princípio também comporta relativização a ser realizada por meio 

do princípio da proporcionalidade ao qual se referiu alhures.72 

Nesse sentido, Grinover, Scarance Fernandes e Gomes Filho traçam uma 

opinião fundamentada na experiência alemã com o uso da ponderação dos valores 

constitucionais e acerca da possibilidade de utilização da prova ilícita em casos 

muito específicos, onde estarão em jogo princípios ou normas fundantes do sistema 

constitucional, conforme entendimento assim relatado: 

 
A teoria, hoje dominante, da inadmissibilidade processual das provas 
ilícitas, colhidas com infringência a princípios ou normas constitucionais, 
vem, porém, atenuada por outra tendência, que visa corrigir possíveis 
distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos de 
excepcional gravidade. Trata-se do denominado 
verhaltnismassigkeitprinzcip (sic), ou seja, de um critério de 
proporcionalidade, pelo qual os tribunais da então Alemanha Federal, 
sempre em caráter excepcional e em casos extremamente graves, têm 
admitido a prova ilícita, baseando-se no princípio do equilíbrio entre valores 

                                            
72 “A prova ilícita só pode ser aceita excepcionalmente quando ‘não havia outro modo de se 
demonstrar a alegação de fato objeto da prova ilícita, ou ainda quando o outro modo existente se 
mostrar extremamente gravoso/custoso para a parte, a ponto de inviabilizar, na prática, ou seu direito 
à prova; (ii) proporcionalidade: o bem da vida objeto de tutela pela prova ilícita deve mostrar-se, no 
caso concreto, mais digno de proteção que o bem da vida violado pela ilicitude da prova; (iii) 
punibilidade: se a conduta da parte que se vale da prova ilícita é antijurídica/ilícita, o juiz deve tomar 
as providências necessárias para que seja ela punida nos termos da lei de regência (penal, 
administrativa, civil, etc.); (iv) utilização pro reo: no processo penal, e apenas nele, tem-se entendido 
que a prova ilícita somente pode ser aceita se for para beneficiar o réu/acusado, jamais para 
prejudicá-lo’.” (DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 39). 
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fundamentais contrastantes (GRINOVER; SCARANCE FERNANDES; 
GOMES FILHO, 2001, p. 115).  

 

No mesmo sentido ponderam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 

(2006, p. 389): “(...) o Estado, além de ter que se preocupar com os direitos 

fundamentais que a prova ilícita pode violar, não pode esquecer da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos fundamentais que podem depender, diante de certo 

caso concreto, da prova ilícita”. 

Portanto, a decisão fundamentada deve ser precedida de oportunidade para a 

discussão e apresentação de argumentação, as quais devem ser consideradas no 

julgamento, além da ampla liberdade de produção de provas a fim de que a verdade 

real dos fatos seja revelada e com ela a justiça seja efetivamente aplicada. Em 

alguns casos, em nome da realização da justiça material (aqui entendida como 

sinônimo do princípio da dignidade humana), será admissível à relativização do 

princípio da inadmissão da prova ilícita como já vêm decidindo os Tribunais.73 

  

                                            
73 “(...) a gravação ambiental encartada aos autos, por envolver interesses e direitos das pessoas que 
providenciaram a gravação dos sons e imagens, os quais agiram em legítima defesa da vida, 
integridade física e saúde do pai delas, uma pessoa idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade e 
acometida da doença de Alzheimer, deve ser admitida como prova lícita, não podendo ser oposta, 
nesse caso, a inviolabilidade da intimidade das acusadas” (BRASIL, 2011). 
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8 POSTURA DO JUIZ E RELAÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO: 
IMPARCIALIDADE, CELERIDADE E BUSCA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL 

8.1 Ética do juiz como pressuposto de fundamentação adequada 

A realização da justiça material (aqui entendida como sinônimo de proteção à 

dignidade humana) por meio da fundamentação adequada da decisão judicial 

depende, ainda, de outros fatores igualmente importantes, como é o caso da total 

imparcialidade do juiz e da plena eficácia da atuação jurisdicional. 

Já se disse, por exemplo, que uma decisão judicial proferida tardiamente não 

é sinônimo de justiça e sim de injustiça, ainda que seja formalmente aderente a todo 

o ordenamento jurídico. O tempo influencia de modo determinante a realização da 

justiça, razão pela qual o juiz deve atentar para os próprios deveres elencados no 

art. 125 do atual CPC. 

O primeiro deles é o dever de imparcialidade, ligado diretamente ao princípio 

constitucional da isonomia. Não se concebe que uma decisão, ainda que bem 

fundamentada, possa ser tida como justa quando proferida por um juiz impedido ou 

suspeito. 

De igual maneira, também não se admite que uma decisão possa ser justa, 

ainda que fundamentada, quando as partes não forem tratadas de modo isonômico 

segundo a observância do mandamento constitucional. 

A isonomia em questão á aquela prevista no caput do art. 5º da Constituição 

Federal, ou seja, de que todos são iguais perante a lei. Cuida-se do princípio da 

igualdade real ou substancial que deve ser observado, levando-se em consideração 

os aspectos subjetivos dos ligantes e sua posição em relação ao direito material em 

discussão. 

Na clássica definição da igualdade, tratar os desiguais na medida de suas 

desigualdades. É imperioso reconhecer que nem sempre os litigantes estarão em 

posição de igualdade ante o direito material e, também, ante as normas de natureza 

processual. 

Nesse rumo, a hipossuficiência deve ser contrabalanceada para que se 

alcance um equilíbrio desejável na relação processual. Assim, por exemplo, nas 

relações de consumo, a distribuição do ônus da prova poderá ser realizada de modo 
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diferente daquele estabelecido tradicionalmente no art. 333 do CPC, levando-se em 

consideração o que dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). 

A fundamentação da decisão é o campo adequado para verificar em que 

medida essas desigualdades foram compensadas, levando-se em consideração os 

aspectos do direito material e processual. 

Com efeito, o princípio da isonomia pode ser levado a um ponto ainda mais 

distante ao considerar as disposições constantes do art. 6º da Lei nº. 8.906/94 e do 

art. 35 da Lei Complementar nº. 35 de 1979. 

É que, embora no ato de decidir o juiz assuma posição de supremacia diante 

dos litigantes, isso não ocorre durante a prática dos demais atos do processo, visto 

que não há hierarquia entre o juiz, os advogados ou representante do Ministério 

Público. 

Essa garantia é muito importante ao conferir às partes a liberdade necessária 

à defesa do direito colocado sub judice, pois assegura que possam atuar livremente 

dentro dos limites legais a fim de convencer o magistrado acerca do respectivo 

direito que possuem. 

A imparcialidade do juiz também é fator primordial nesse contexto, pois deve 

ser assegurado aos litigantes que a atividade jurisdicional está isenta de 

interferência que uma situação de impedimento ou suspeição poderiam acarretar. 

A fundamentação da decisão nunca será adequada se o princípio da 

imparcialidade não for observado. Daí porque é imprescindível que seja assegurado 

aos ligantes a proteção contra esse risco potencial, que retira a legitimidade do 

julgamento. 

 

8.2 Fundamentação adequada: celeridade na prestação da tutela 

Compete ao juiz, ainda, velar pela rápida solução do litígio. Isso implica 

reconhecer que somente uma decisão que produza efeitos práticos na vida dos 

litigantes é aderente ao valor da justiça, ou, noutras palavras, a intervenção 

jurisdicional deve ser efetiva para alcançar a justiça, conforme proclama o art. 4º do 

novo CPC em sintonia com a garantia constitucional de efetividade na proteção ao 

direito das pessoas. 
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De nada adianta uma bela decisão, muito bem fundamentada, se não for 

capaz de mudar a realidade da vida, produzindo efetivamente a justiça. Daí porque a 

fundamentação adequada exige que a tutela jurisdicional seja prestada em tempo 

capaz de assegurar a proteção da dignidade humana. 

 Finalmente, quanto a este tópico, importa salientar que o juiz deve, sempre 

que possível, realizar a tentativa de conciliação dos litigantes. Afinal, não há melhor 

solução para um litígio do que aquela obtida de modo consensual, sinal de civilidade 

e aderência aos valores fundamentais da boa convivência social.  

Por vezes, a intervenção jurisdicional nesse caminho cumpre um papel 

fundamental na conscientização dos litigantes a respeito das vantagens da 

pacificação social por meio de concessões mútuas. Esse propósito é francamente 

estimulado no novo CPC, conforme pode ser verificado das disposições constantes 

do art. 3º: 

Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 
direito. § 1º. É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 
conflitos. 
§ 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. 
 

Em todas essas intervenções do juiz deve-se ter presente o dever de 

fundamentação não só de decisões mas da própria atuação enquanto órgão 

jurisdicional encarregado de realizar a justiça no caso concreto, conforme defendido 

por Lenio Luiz Streck (2011, p. 570): 

 
Do mesmo modo, há uma vantagem na discussão da relação “direito-moral” 
desde imenso e intenso catálogo principiológico abarcado pela Constituição 
do Brasil, questão bem caracterizada naquilo que vem sendo denominado 
de institucionalização da moral no direito, circunstância, aliás, que reforça a 
autonomia do direito, mormente se não for entendido a partir de uma 
postura jurisprudencialista (mesmo nesta, há uma grande preocupação para 
não permitir que a jurisdição substitua legislação). Fundamentalmente – e 
nesse sentido não importa qual o sistema jurídico em discussão – trata-se 
de superar as teses convencionalistas e pragmatistas a partir da obrigação 
de os juízes respeitarem a integridade do direito e aplica-lo coerentemente. 

 
Isso se deve ao potencial da atuação jurisdicional para influenciar a 

sociedade, já que que toda decisão judicial possui um discurso para as partes e 

outro para a sociedade, de modo que a exigência de fundamentação vai além das 

formalidades do ato processual para tornar-se algo que transforma a vida das 

pessoas em prol  do bem comum.  
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9 OS ATOS DO JUIZ NO PROCESSO E A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

9.1 Estruturação lógica da atuação jurisdicional: despachos, decisões 
interlocutórias e sentenças 

O art. 162 do CPC vigente elenca três espécies de atos do juiz no processo: 

despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Os despachos são atos 

processuais desprovidos de conteúdo decisório relacionados com a atividade de 

marcha processual e que não se enquadrem no conceito de sentença ou decisão 

interlocutória, conforme classicamente define a doutrina jurídica processual. 

Decisões interlocutórias são atos que decidem questões incidentais que não 

levam à extinção do processo. Finalmente, as sentenças são os atos decisórios que 

extinguem o processo com ou sem resolução do mérito, segundo as situações 

previstas no art. 267 e 269 do CPC. 

Essas definições dos atos do juiz têm íntima relação com o sistema recursal e 

a própria forma como o processo enquanto atividade organizada para o fim de 

prestação da tutela jurídica foi estruturado nas múltiplas atividades. Também 

possuem relevância quanto ao dever de fundamentação, no que importa considerá-

los neste trabalho. 

A pergunta, então, parece óbvia diante do tema proposto: o juiz deve motivar 

todos esses atos sob a pena de nulidade? Recorde-se, inicialmente, o quanto 

disposto no art. 165 do atual CPC: “(...) as sentenças e acórdãos serão proferidos 

com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, 

ainda que de modo conciso”. 

Para responder à questão é necessária menção superficial sobre a natureza 

jurídica de tais atos, ou seja, se podem ou não ser considerados “decisão”, conforme 

a previsão constitucional do art. 93, IX, além de observá-los por outro ângulo, ou 

seja, quanto aos resultados que provocam, ou, se podem ou não causar risco ou 

prejuízo ao direito dos litigantes. 

Com efeito, um mero despacho não deveria provocar nenhum prejuízo ao 

direito dos litigantes ante a ausência de conteúdo decisório, razão pela qual, a rigor, 

não há recurso previsto para impugná-lo conforme a disposição do art. 504 do CPC, 
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sem desconhecer as previsões regimentais de correição parcial como sucedâneo de 

recurso (STJ, 2005).74 

É evidente que um despacho não necessita de muitas formalidades, tendo em 

vista que pode, inclusive, ser praticado por serventuários da justiça nos termos do 

art. 93, XIV,75 da Constituição Federal (atos ordinatórios). 

Desse modo o campo de incidência do dever de fundamentação é diminuto 

quanto aos despachos, podendo mesmo se falar em dispensa dessa exigência salvo 

quando o conteúdo importar em prejuízo aos litigantes, situação que claramente 

enseja fundamentação. 

Isso pelo fato de que os despachos em regra não possuem conteúdo 

decisório de modo a negar-lhes a natureza jurídica de “decisão”, conforme a 

definição estatuída no dispositivo constitucional em referência. 

As decisões interlocutórias têm um campo de incidência mais amplo quanto 

ao dever de fundamentação, visto que, embora não levem à extinção do processo, 

decidem questões controvertidas ainda que de maneira incidental. 

Por outras palavras, ostentam a natureza jurídica de “decisão” na definição 

constitucional e, por isso, devem ser fundamentadas, porquanto possuem conteúdo 

decisório relevante para o direito dos litigantes. 

As questões incidentais são inúmeras e geralmente afetam o direito dos 

litigantes de modo significativo, sem falar nos casos em que tais decisões, na 

verdade, adentram o próprio mérito da demanda, quando, por exemplo, decidem 

sobre a presença ou não de decadência ou prescrição. 

 A respeito anota Eduardo Arruda Alvim (2012, p. 667-8):  

 

                                            
74 BRASIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OITIVA DE VÍTIMA MENOR 
SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE 
INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. MEDIDA URGENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. A correição parcial, a quem a doutrina pátria moderna atribui natureza 
jurídica de recurso, constitui medida judicial contra decisões ou despachos dos juízes não 
impugnáveis por outro recurso e que representem erro ou abuso, de que resulte a inversão 
tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo. 2. Não caracteriza inversão tumultuária 
do processo, impugnável via correição parcial, a medida zelosa do magistrado que colheu 
depoimento de menor, vítima de crime, sem a presença do membro do Ministério Público, que se 
encontrava no Tribunal do Júri. 3. A presença do Ministério Público não é condição da validade da 
prova e a ausência de sua intimação só há de ensejar a declaração de nulidade do feito, em se 
evidenciando, de modo peremptório, a ocorrência de prejuízo. 4. Recurso improvido. BRASIL. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 730.079/RS. Rel. Ministro Hamilton 
Carvalhido. Julgado em: 11/10/2005. Publicado em: DJ 04/08/2008. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31824104/stj-27-10-2011-pg-3461>. Acesso em: 22/06/2015. 
75 XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero 
expediente sem caráter decisório. 
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Não é demais repisar que o elemento distintivo do conceito de sentença e 
decisão interlocutória continua sendo a aptidão da decisão para pôr fim ao 
processo ou ao procedimento em primeiro grau. Essa, segundo nos parece, 
a exegese que melhor deflui do cotejo do modificado § 1º do artigo 162 com 
o não modificado § 2º. Desse modo, é perfeitamente possível, mesmo após 
a reforma introduzida pela Lei 11.232/2005, que haja uma decisão 
interlocutória de mérito. Imagine-se, por exemplo, que, em relação a um dos 
litisconsortes passivos, o juiz pronuncie a decadência (art. 269, IV). Não se 
trata de sentença, mas de decisão interlocutória, como se infere claramente 
da leitura do § 2º, do art. 162. O recurso próprio para impugná-la é o agravo 
de instrumento.  

 

Em simetria com a natureza decisória da decisão interlocutória está a 

previsão do recurso de agravo (CPC, art. 522), o que demonstra a necessidade de 

fundamentação do ato para possibilitar o exercício do controle de 

constitucionalidade-legalidade via observância do duplo grau de jurisdição. 

Dessa forma, o juiz deverá sempre fundamentar tais decisões interlocutórias 

sob pena de nulidade nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 165 do CPC. 

A par da natureza jurídica desses atos – com ou sem conteúdo decisório –, é 

certo que mesmo um despacho pode ser capaz de produzir impacto, afetando 

negativamente as partes processuais, seja ameaçando um direito, seja produzindo 

prejuízo.  

Nessas circunstâncias, parece óbvio que, além da necessidade de controle 

recursal, deve ser exigida também a fundamentação adequada conforme 

apresentado nos tópicos anteriores deste trabalho, já que, em essência, referido ato 

deve ser tratado como decisão nos moldes previstos no art. 93, IX, da Constituição 

Federal.  

Essa é a opinião de Cassio Scarpinella Bueno (2007, p. 3): 

 
Para os fins da atual redação do artigo 504, o que continua a ser relevante, 
o que continua a ser a linha divisória que reside entre despachos e decisões 
é a constatar qual daqueles pronunciamentos tem aptidão de causar dano 
ou, quando menos, aptidão de ameaçar o direito de qualquer um dos 
litigantes. Na medida em que tenha, o pronunciamento respectivo deve ser 
tratado como decisão, emprestando a ele o regime jurídico de qualquer 
decisão, qual seja, o da recorribilidade plena, ainda que não imediata. Em 
caso contrário, o pronunciamento é um despacho e, como tal, ele é 
irrecorrível, característica marcante de seu regime jurídico.  

 

Quanto às sentenças não há nenhuma dúvida. É o ato culminante do 

processo, o momento no qual o Poder Judiciário – via de regra – soluciona o litígio 

pelo mérito, fazendo justiça. É o campo, por excelência, de incidência do princípio da 
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fundamentação. Por sentença entenda-se, para os efeitos deste trabalho, não só as 

decisões dos juízes singulares, mas as decisões dos órgãos colegiados (CPC, art. 

165), incluindo-se o controle de constitucionalidade exercido pelo STF, conforme 

observa Candido Rangel Dinamarco (2004, p. 216): 

 
Tanto quanto os atos judiciais de primeiro grau jurisdicional, os acórdãos 
dos tribunais podem situar-se no processo em uma colocação puramente 
interlocutória, como podem também ter a eficácia de uma sentença – nesse 
caso, desempenhando papéis similares aos da sentença de mérito ou 
terminativa. Tem natureza terminativa, p.ex. o acordão que dê provimento a 
um agravo de instrumento interposto pelo réu, determinando a extinção do 
processo por ausência de algum pressuposto de admissibilidade do 
julgamento do mérito; ou que dá provimento a apelação contra sentença de 
mérito, anulando-a por falta de um desses pressupostos (carência da ação, 
falta de um pressuposto processual etc – supra, nn. 876 ss). (...) são de 
méritis os acórdãos, que julgam procedente ou improcedente uma dessas 
causas originárias e os que dão ou negam provimento, pelo mérito, a 
apelações interpostas contra sentenças de mérito. Obviamente, essas 
configurações aparecem também nos acórdãos com que o Supremo 
Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça apreciam os recursos 
que lhes são endereçados, quer contra outro acórdão de um tribunal local, 
quer contra ato do relator.  

 

A sentença será objeto de tópico próprio diante de sua importância para o 

tema proposto. Basta, por enquanto, dizer que o mandamento constitucional da 

fundamentação certamente tem o mais largo espectro de atuação nesta modalidade 

de ato judicial, de modo que não se admite, em hipótese alguma, que uma sentença 

seja desprovida desse requisito essencial de validade, ou melhor, da própria 

existência. Sentença sem fundamentação é ato inexistente. 

Deve-se, todavia, fazer um registro muito específico com relação às 

sentenças terminativas, ou seja, aquelas em que não há exame de mérito. Nessas 

situações, o CPC atual dispõe no art. 459 que o juiz poderá fundamentá-la “de modo 

conciso”. 

É que na sentença terminativa não há enfrentamento do mérito da demanda, 

e, neste caso, obviamente, as preocupações com a justiça material seriam menos 

intensas, já que não há o acertamento de relações jurídicas entre os litigantes. 

Embora de fato isso seja assim, não se pode esquecer que o direito de ação 

também é um direito fundamental de matiz constitucional. Por isso, quando o juiz 

extingue o processo sem o exame de mérito, deve fundamentar de modo coerente a 

decisão, porquanto toca em análise um direito fundamental. 
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Decisão “concisa” não quer dizer decisão não fundamentada. Quer significar, 

apenas, que não há necessidade de discussão sobre o mérito da demanda e apenas 

sobre as questões processuais ou de acesso ao judiciário. 
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10 FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E SISTEMA DE PRECEDENTES 

A tradição jurídica brasileira inegavelmente é inspirada nos modelos e teorias 

jurídicas da Europa continental, estruturada em torno do sistema da civil law, 

edificada por sua vez sob influência do positivismo jurídico, em que a lei é a fonte 

primária do direito, conforme se vem demonstrando ao longo deste trabalho. 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos da América de forma especial, a tradição 

jurídica é inspirada em outro modelo, o sistema da common law, que tem na teoria 

do stare decisis76 o marco principal, já que o sistema é engendrado a partir da 

experiência prática de aplicação do direito em âmbito judiciário, segundo informado 

por Georges Abboud (2012, p. 511): 

 
O common law estruturou-se com base na prática cotidiana do direito, e não 
a partir de doutrina ou da ciência do direito como ocorreu com o civil law. Ou 
seja, a common law ao contrário da civil law não se originou cientificamente, 
mas sim judicialmente, como prática judiciária.  

 

Essa teoria (num resumo muito singelo) se preocupa em compreender a 

jurisprudência como fonte do direito, de forma a vincular as decisões judiciais em 

torno da construção pretoriana consubstanciada nos precedentes, de observação 

obrigatória (grosso modo) em casos idênticos.  

Em linhas gerais, os dois sistemas podem ser diferenciados em relação à 

origem. O sistema da civil law é predominantemente direito escrito, enquanto o 

sistema da common law é predominantemente costumeiro. Naquele, prioriza-se a 

vontade do Estado e a segurança da lei; no segundo a pacificação social por meio 

da reconciliação e busca da justiça paritária.77 

                                            
76 Termo de origem latina (staredecisiset non quieta movere) que significa “mantenha-se a decisão e 
não se moleste o que foi decidido” (TUCCI, 2004, p. 160). 
77 “Em síntese, a principal distinção entre os dois sistemas é que o da civil law é um direito escrito, 
onde a jurisdição é estruturada preponderantemente com a finalidade de atuação do direito objetivo. 
Nesse sistema o juiz é considerado boca da lei (Montesquieu), para justificar a idéia de que seus 
poderes decorrem da lei, exercendo, portanto, uma subordinação sobre os juízes, de igual modo os 
juízes inferiores são rigidamente controlados pelos juízes superiores, para serem fiéis a essa missão 
de ser o instrumento de cumprimento da lei. Na civil law prevalece a vontade soberana, há uma 
“justiça do rei”, ou seja, do Estado. Enquanto no sistema da common law, adota-se um direito 
costumeiro, aplicado pela jurisprudência, onde, no modelo de justiça, prepondera a visão de 
pacificação dos litigantes. Na civil law busca-se a segurança jurídica, enquanto na common law a paz 
entre os litigantes, a re-harmonização e a reconciliação são os objetivos diretos; nessa pacificação 
dos litigantes pouco importa se é a luz da lei ou de outro critério, desde que seja adequado ao caso 
concreto, pois o importante é harmonizar os litigantes, havendo um profundo enraizamento na vida da 
comunidade. Há, nesse sistema, uma justiça paritária, de comunidade” (LOURENÇO, 2011). 
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Por conta de vários fenômenos sociais, sobretudo da globalização econômica 

e das demandas políticas, da exigência de maior atuação do judiciário, os dois 

sistemas têm se aproximado significativamente de modo a influenciar-se 

simultaneamente. 

Artigo de Griff Witte relata que na Grã-Bretanha existe um debate aberto 

quanto à necessidade de se codificar uma Constituição78 como resposta aos 

problemas atuais acerca da separação da Escócia, do insatisfatório sistema eleitoral 

do país e da permanência na União Europeia. A Grã-Bretanha é uma das três únicas 

democracias que não tem constituição escrita (as outras são Israel e Nova 

Zelândia). 

Nesse movimento de aproximação percebe-se (especialmente no Brasil) uma 

nítida guinada em direção a algo parecido ao sistema da stare decisis do common 

law, que inegavelmente é eficiente na questão da segurança jurídica proporcionada 

                                            
78 “Há 800 anos, barões rebelados e um rei desprezado e sem dinheiro se reuniram num prado 
verdejante à beira de um rio a 32 quilômetros de Londres para selar um acordo que mudaria o curso 
da História. As palavras da Magna Carta inspiraram movimentos democráticos mundo afora e 
forjaram a base de incontáveis constituições – mais especialmente a rascunhada por outro grupo de 
aristocratas desafiantes de um rei num longo e laborioso verão na Filadélfia. De algum modo, porém, 
apesar de ter dado origem aos princípios de devido processo legal e à igualdade de direitos nos 
termos da lei, a Grã-Bretanha nunca chegou a codificar uma Constituição própria. Agora que aquela 
antiga terra experimenta uma angustia existencial digna de um adolescente, muitos britânicos se 
perguntam se não chegou, enfim, a hora de mudar isso. A Grã-Bretanha é uma de apenas três 
grandes democracias que não tem constituições formais escritas. Seu império veio e se foi, ela 
triunfou em guerras mundiais e, no entanto, nunca pareceu precisar de uma Constituição escrita. (...) 
Essa teia de problemas oferece poucas respostas fáceis. Os defensores de uma Constituição escrita 
dizem que nenhum dos grandes problemas provavelmente será resolvido a menos que a Grã-
Bretanha faça o que outros fizeram há muito tempo e encare o difícil processo de escrever algumas 
regras básicas. ‘Temos uma longa tradição de ajudar outros países a fazê-lo, sem reconhecer que 
nós mesmos precisávamos disso’ disse Jeremy Purvis, um membro da Câmara dos Lordes que 
apresentou um projeto de lei na semana passada que, se for aprovado, demandará a convocação de 
uma Constituinte. ‘Mas este é o momento’. (...) Os defensores das tradições da Grã-Bretanha dizem 
que há boas razões para não mudar o que vem funcionando para o país há eras. Philip Norton, um 
membro da Câmara dos Lordes e pesquisador de assuntos constitucionais, disse que codificar a 
Constituição significaria colocar o país numa ‘camisa de força’ quando ele precisa ser suficientemente 
flexível para evoluir acompanhando a mudança dos tempos. ‘É indesejável, desnecessário e 
inalcançável’, disse Norton. (...) Para Anthony King, cientista político da Universidade de Essex, não 
há dúvida de que as estruturas políticas da Grã-Bretanha precisam de uma renovação significativa. 
(...) ‘Se observarmos as pessoas que redigiram a Constituição americana, ali estava um grupo com 
uma capacidade intelectual admirável – James Madison, Alexander Hamilton, George Washington, 
George Mason’, disse ele. ‘Não se poderia produzir isso na Grã-Bretanha de 2015 – provavelmente, 
nem na maioria dos países em 2015.’ AS constituições, disse King, geralmente surgem de grandes 
sublevações, como uma guerra ou revolução. Essa faísca nunca foi acesa para a Grã-Bretanha e o 
especialista disse duvidar de que os desafios atuais do país – por mais graves que sejam – serão 
suficientes para forçar a questão. ‘O sistema é insatisfatório, mas não é medonho’, disse ele. ‘Nós 
vamos nos arranjar com ele. Os britânicos se orgulham disso’.” (WITTE, 2015). 
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pela estabilidade da jurisprudência, construída a partir das soluções de casos 

concretos numa visão claramente pragmática do direito.79  

A Constituição Federal brasileira dispõe acerca do efeito vinculante das 

decisões do STF proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (art. 

102, § 2º)80 e na edição de súmulas vinculantes (art. 103-A).81 O atual CPC 

apresenta um sistema de precedente no art. 543-B82 e 543-C83 para casos de 

recursos repetitivos além do conhecido incidente de uniformização da jurisprudência. 

                                            
79 “Em sua essência, o que o pragmatismo pretende é afastar das decisões judiciais questões 
metafísicas ou platônicas, que interfiram na objetividade do julgador para lidar com as questões 
difíceis e refletir sobre a eficiência e a promoção do bem-estar e do desenvolvimento da sociedade. É 
justamente essa inclinação do pragmatismo que o torna diametralmente oposto ao formalismo 
jurídico, uma vez que no âmbito dessa segunda corrente “(...) não se pergunta o que funciona, mas 
sim que regras e decisões formam vínculos em uma cadeia lógica que aponte a uma fonte jurídica 
revestida de autoridade (...)” (POSNER, 2009, p. 421). “Em defesa do pragmatismo jurídico, é 
importante destacar que, ao oferecer uma interpretação de que as decisões judiciais devem estar 
afastadas de interesses políticos e concepções morais e religiosas, tais decisões passam a auxiliar a 
evolução da sociedade como meio mais eficaz de oferecer respostas aos cidadãos” (D’MACEDO, 
2013). POSNER, Richard A. Para além do direito. trad. Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 
80 § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
81Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 
lei. 
82 Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a 
análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, observado o disposto neste artigo.  
§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e 
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo 
da Corte.  
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão 
automaticamente não admitidos.  
§ 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos 
Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou 
retratar-se.  
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.  
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, 
das Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.  
83 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 
direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.  
§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da 
controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os 
demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 2º Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior Tribunal de 
Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já 
está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos 
recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.  
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Sinal desta aproximação também pode ser lido no art. 926 do novo CPC ao 

estabelecer que “(...) os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente” e nas disposições da Lei nº. 13.015/2014, que cuida dos 

recursos em matéria trabalhista. 

O Livro III do novo CPC dedica um capítulo (I) para cuidar das questões 

relacionadas a formação, manutenção e modificação da jurisprudência cristalizada 

em súmulas ou julgamentos de casos repetitivos oriundos de precedentes, 

demonstrando claramente a intenção (agora normatizada) de tornar a jurisprudência 

fonte (obrigatória) do direito, vinculando as decisões judiciais. Portanto, no horizonte 

próximo a força da jurisprudência como fonte do direito84 deverá superar o papel de 

mero instrumento de persuasão, como tem sido até aqui no Brasil, salvo as 

exceções em que a Constituição prevê o efeito vinculante. 

Essa conclusão pode ser confirmada com mais segurança quando se 

analisam as disposições do art. 489, § 1º, V e VI do novo CPC, que cuida dos 

elementos e dos efeitos da sentença. 

                                                                                                                                        
§ 3º O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, aos tribunais 
federais ou estaduais a respeito da controvérsia.  
§ 4º O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando 
a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse 
na controvérsia.  
§ 5º Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste artigo, terá 
vista o Ministério Público pelo prazo de quinze dias.  
§ 6º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais 
Ministros, o processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser julgado 
com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de 
habeas corpus.  
§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na 
origem:  
I – terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do 
Superior Tribunal de Justiça; ou 
II – serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir 
da orientação do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal 
de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.  
§ 9º O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no âmbito de 
suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial 
nos casos previstos neste artigo. 
84 “Não há dúvida quanto à primazia da lei, em nosso sistema jurídico. Primazia sim, mas não 
monopólio. As leis, editadas no passado, frequentemente vigem no presente em descompasso com 
as circunstâncias em que são chamadas a atuar. Há também as hipóteses de leis ‘monstruosas’ e de 
leis ‘tolas’, e seria monstruoso e constituiria tolice exigir-se que os tribunais as aplicassem tal como 
editadas. Há, ainda, o caso das leis que a sociedade rejeitou e que, por isso, não podem ser 
aplicadas. Há, sobretudo, a lição que os séculos legaram, no sentido de que o direito não se contém 
todo nas leis. Há, pois, que se admitir a jurisprudência como fonte do direito. Introduz-se, assim, uma 
certa desordem no sistema jurídico, que deixa de ser monolítico. Ressalte-se, contudo, que uma 
ordem perfeita e absoluta não passa de um sonho, ou melhor, de um pesadelo tecnocrático, tendo 
mais a ver com os delírios das ideais do que com a realidade da vida” (THAMAY, 2015, p. 32). 
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Nesses dois incisos,85 lidos em conjunto com as disposições do art. 927 do 

mesmo CPC, está inserida a obrigatoriedade de observância dos precedentes nas 

decisões judiciais e delimitada a forma de aplicação e/ou rejeição, de maneira muito 

próxima da tradição praticada no sistema da common law.  

Não se confunda o sistema de precedentes aqui referidos com o sistema atual 

de utilização de súmulas ou ementas, sobretudo se originadas dos Tribunais 

superiores, porque nestes casos geralmente não há a análise de fatos, mas somente 

de teses jurídicas.86 

A respeito, Mauricio Ramirez expôs claramente as consequências negativas 

do modelo atual com as seguintes e fundamentadas críticas: 

 
(...) a produção jurídica mais ‘autorizada’ é aquela dos tribunais superiores, 
por força da concentração de poder imposta pelo sistema recursal; por isso, 
também é ela a mais estudada e citada; como os julgados do STF e do STJ 
desconhecem os fatos, também o estudo jurídico e a doutrina os ignoram. 
Como resultado, surgem uma teoria e uma prática independentes da 
realidade que os solicita, separando com isso o direito da realidade social e 
histórica (RAMIRES, 2010, p. 47). 
 

A fundamentação da decisão judicial sob o novo CPC deverá observar os 

precedentes, aprofundando-se no cotejo não só das teses jurídicas mas também dos 

aspectos fáticos da demanda e do precedente, para decidir por sua aplicação ou 

exclusão, sob pena de ser considerada não fundamentada e enfrentar o destino da 

inexistência ou nulidade.  

Essa vinculação das decisões judiciais ao sistema de precedentes está 

retratada no art. 927 do novo CPC, que considera vinculativas as decisões do STF 

em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula 

vinculante, os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ 

                                            
85 § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: (...) 
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
86 “Em uma teoria coerente de utilização dos precedentes, como diz Sérgio Gilberto Porto, “a decisão 
de adotar o precedente cabe ao juiz posterior, ou seja, aquele que está no momento julgando e não 
se constitui uma imposição do juízo anterior como no caso da edição de súmula, máxime quando e se 
de caráter vinculante”. Em outras palavras, esses julgamentos-paradigma formam o que se pode 
chamar de ‘padronização decisória preventiva’, consistindo em uma teoria às avessas do precedente 
judicial” (SCHMITZ, 2013, p. 349). 
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em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. Desde já se registram as críticas de José Rogério Cruz 

e Tucci, cujo entendimento acerca da inconstitucionalidade destas disposições se dá 

nos seguintes termos: 

Salta aos olhos o lamentável equívoco constante desse dispositivo, uma vez 
que impõe aos magistrados, de forma cogente – “os tribunais observarão” – 
os mencionados precedentes, como se todos aqueles arrolados tivessem a 
mesma força vinculante vertical. Daí, em princípio, a inconstitucionalidade 
da regra, visto que a CF, como anteriormente referido, reserva efeito 
vinculante apenas e tão somente às súmulas fixadas pelo Supremo, 
mediante devido processo e, ainda, aos julgados originados de controle 
direto de constitucionalidade (TUCCI, 2015, p. 150).  
 

A adoção desse sistema de precedentes está relacionada também com o 

neoconstitucionalismo, que tem na interpretação do direito uma das grandes virtudes 

ao separar texto e norma, como já referido anteriormente, dando ênfase à aplicação 

do direito no caso concreto com vista à realização da justiça, conforme expresso na 

exposição de motivos do PLS 166/10 (BRASIL, 2010): 

 
Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias 
constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a 
que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto 
grau, as consequências jurídicas de sua conduta. 
 

Nesse sistema, a segurança jurídica é melhor garantida por meio da 

estabilidade da jurisprudência, o que indica a necessidade de adoção de 

mecanismos de harmonização da atuação jurisdicional a fim de atender ao princípio 

básico da isonomia. É altamente desaconselhável que a abertura do sistema jurídico 

à intepretação de cláusulas abertas, conceitos indeterminados e princípios leve a 

uma profusão de decisões divergentes para casos semelhantes. 

Daniel Mitiero assinala essa relação nos termos seguintes: 

 
A necessidade de seguir precedentes não pode ser seriamente contestada 
no Estado Constitucional. Estado Constitucional é Estado em que há 
juridicidade e segurança jurídica. A juridicidade – todos abaixo do Direito – 
remete à justiça, que de seu turno remonta à igualdade. A juridicidade tem 
de ser dotada de racionalidade, o que conduz a necessidade de coerência – 
ou melhor, como lembra a doutrina, “de dupla coerência” 
(doublecoherence). O direito a segurança jurídica constitui direito à certeza, 
à estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das situações jurídicas 
(MITIDIERO, 2012, p. 6). 

 

Essa novidade exige dos juristas algum conhecimento acerca do modelo dos 

precedentes observado no sistema da common law, ao qual se farão algumas 

considerações que principiam pela diferenciação entre precedente e jurisprudência. 
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O precedente são as razões generalizáveis contidas na fundamentação 

adotada sobre um caso concreto em que se coloca um paradigma para casos 

futuros (ainda que não seja este o propósito)87 e nos quais se abordam fatos e teses 

jurídicas utilizadas para solucionar a questão exposta na decisão judicial. A 

jurisprudência é a reiterada aplicação do precedente, que poderá transformar-se em 

enunciado de súmula.88 

O precedente se tornará precedente por meio da aplicação num segundo 

julgamento das razões generalizáveis expostas na decisão judicial paradigmática e 

não como imposição inicial do primeiro julgamento. 

Toda fundamentação da decisão judicial carrega consigo dois discursos: o 

discurso para o caso concreto e o discurso para a sociedade. No primeiro caso, 

trata-se da concretização do direito em relação aos litigantes e no segundo, do 

potencial que a decisão naturalmente contém de servir à sociedade como referencial 

que mantém a unidade do direito, daí se falar em efeitos endoprocessuais e 

extraprocessuais.89 

O precedente opera a partir da fundamentação da decisão judicial nesse 

segundo aspecto extraprocessual ou no discurso para a sociedade, a fim de indicar 

determinada interpretação do direito acerca de determinado caso concreto que pode 

ser generalizada, portanto, aplicável a outros casos idênticos. 

O precedente poder ser declarativo ou criativo. Será declarativo quando 

aplicar norma jurídica previamente existente, como se pode exemplificar da regra do 

                                            
87 “(...) mesmo na common law, as decisões não são proferidas para que possam servir de 
precedentes para casos futuros; são, antes, emanadas para solver as disputas no caso concreto e, 
também por isso, não basta a simples menção do precedente para solucionar a controvérsia. Este 
deve vir acompanhado da necessária justificação e contextualização no caso concreto” (STRECK, 
2015, p. 172). 
88 “Precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode 
servir como diretriz para o julgamento posterior em casos análogos. É composto das circunstâncias 
de fato que embasam a controvérsia, bem como da tese ou princípio jurídico assentado na motivação 
do provimento decisório (...). A jurisprudência é a reiterada aplicação de um precedente, podendo 
virar, inclusive, uma jurisprudência dominante que, como o próprio adjetivo já informa, é a orientação 
que prevalece. É o conceito utilizado, por exemplo, pelos artigos 557 e 557§1º-A do CPC, para, 
respectivamente, negar ou dar provimento ao recurso, bem como mencionado nos arts. 120, 
parágrafo único, 543-A §3º, 543-C §2º, 544 §4º, II, ‘b’ e ‘c’, todos do CPC” (LOURENÇO, 2011). 
89 “A fundamentação da decisão judicial exerce duas funções primordiais, uma endoprocessual, outra 
extraprocessual, compondo o devido processo legal em um aspecto substancial. A primeira irradia-se 
internamente no processo, serve de base para a elaboração dos recursos, viabilizando um controle 
interno da decisão judicial pelo tribunal, ao rever as questões de fato ou de direito. No que se refere a 
segunda função, serve para dar publicidade ao exercício da função jurisdicional e, com isso, permitir 
o controle das decisões pelo povo, viabilizando a democracia, por meio do controle difuso da 
atividade judiciária” (LOURENÇO, 2011). 
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art. 557 § 1º-A do atual CPC.90 Será criativo quando suprir alguma lacuna legislativa 

ou declarar uma cláusula geral, exemplo do qual se pode mencionar a decisão do 

STF no caso de uniões homoafetivas (BRASIL, 2011).  

Desse modo, fala-se em ratio decidendi ou holding como sendo o núcleo do 

precedente, ou as generalizações das razões que são possíveis a partir da 

fundamentação da decisão judicial que permitem a replicação em casos similares. 

A ratio decidendi contém proposições ditas necessárias e suficientes que são 

utilizadas para a resolução do caso e que abordam os fatos e o direito. A proposição 

é necessária quando sem ela não seria possível chegar à conclusão obtida. Será 

suficiente quando não houver necessidade de recurso a outras proposições para a 

resolução da questão.  

Com efeito, “(...) a proposição necessária e suficiente para a solução da 

questão diz-se essencial e determinante e consubstancia o procedente (ratio 

decidendi – holding). Tal é a dimensão objetiva do precedente” (MITIDIERO, 2012, 

p. 7).  

Porém nem todas as proposições constantes da fundamentação da decisão 

podem ser consideradas como necessárias e suficientes. Essas proposições 

“secundárias” constituem o obter dictum – dito de passagem –, porque não são 

determinantes para a solução do caso. 

A partir da aplicação das ratio decidendi para casos idênticos, tem-se a plena 

eficácia do sistema de precedentes. Essa identidade deve relacionar-se com as 

questões de fato (idênticas ou semelhantes) e com a aplicação do direito segundo 

as proposições necessárias e suficientes. O caso a ser julgado é igual ou 

semelhante aquele versado na decisão que contêm o precedente? Em caso 

afirmativo, aplica-se o precedente. 

Todavia, se o novo caso apresentar diferenças, seja no aspecto fático, seja 

quanto aos argumentos jurídicos que o diferenciem do precedente, deve-se realizar 

essa distinção para afastar sua aplicação (distinguishing). 

Numa e noutra situação, a fundamentação da decisão judicial é crucial. Em 

relação a aplicação do precedente, o art. 489, §1º, V do novo CPC assinala que a 

                                            
90 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.  
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao 
recurso.  
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decisão será não fundamentada quando “(...) se limitar a invocar precedente ou 

enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aqueles fundamentos”.  

Trata-se da proibição de motivação per relationem a que faz referência 

Tereza Arruda Alvim Wambier (2005, p. 304): “(...) não se admite a motivação per 

relationem quando é exclusivamente per relationem, ou seja, quando o magistrado 

se limita a remeter a fundamentação à de outra decisão, o que significa a renúncia 

integral do juiz a justificar autonomamente, sua decisão”. 

Na aplicação do precedente, a fundamentação da decisão judicial deverá 

cotejar o conjunto fático/argumento jurídico (proposições) da demanda com o 

precedente, ou seja, deverá demonstrar a correspondência da ratio decidendi do 

precedente em confronto com o caso.91 

Noutra situação, o novo CPC comina a nulidade para as decisões judiciais 

que excluírem a aplicação de precedentes invocados pelos litigantes sem a 

demonstração da distinção entre o caso e o precedente (distinguishing).92 Essa 

exigência corresponde à regra contida no inciso VI, do mesmo art. 489, §1º: “(...) 

deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 

parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento”. 

Veja-se que o texto legal traz a questão da superação do entendimento 

contido no precedente que é admissível também para afastar sua aplicação, o que 

remete ao estudo da dinâmica do precedente. 

A ideia de segurança jurídica por trás do sistema de stare decisis exige a 

estabilidade e coerência da atuação jurisdicional por meio do uso dos precedentes. 

Todavia, não é menos certo que a dinâmica social comanda a necessidade de 

                                            
91 “Se a questão que deve ser resolvida já conta com um precedente – se é a mesma questão ou se é 
semelhante, o precedente aplica-se ao caso. O raciocínio é analógico” (MITIDIERO, 2012, p. 7). 
92 “Todavia, se a questão não for idêntica ou não for semelhante, isto é, se existirem particularidades 
fático-jurídicas não presentes – e por isso não consideradas – no precedente, então é caso de 
distinguir o caso do precedente recusando-lhe aplicação. É o caso de realizar uma distinção 
(distinguishing). Para que exista fidelidade ao precedente as distinções têm de ser consistentes, isto 
é, têm de ser realizadas a partir de uma real diferenciação subjacente entre as questões examinadas 
pelo órgão jurisdicional. Na pratica estadunidense, porém, existe a possibilidade de elaboração de 
distinções inconsistentes (drawing of inconsistent distinctions). Nesses casos, a Corte distingue o 
caso, negando em parte o precedente, sem, contudo, apresentar critérios seguros para tanto. 
Normalmente, a elaboração de distinções inconsistentes serve para mostrar que o órgão jurisdicional 
está em dúvidas sobre o acerto da solução contida no precedente e que provavelmente o superará 
em breve” (MITIDIERO, 2012, p. 7). 
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superação desses precedentes em algum momento para ajustá-los à realidade 

social. 

Caso não houvesse essa possibilidade, a atuação jurisdicional estaria 

engessada e irremediavelmente amarrada a uma única possibilidade de 

interpretação do direito, o que parece não ser coerente. 

Dessa maneira, torna-se necessária uma técnica de superação dos 

precedentes, que no sistema common law se denomina overruling93 e na civil law 

como revirement jurisprudence.94 

Pela técnica do overruling ocorre a superação total do precedente, ou seja, 

ele deixa de ser aplicado na integralidade. A superação, entretanto, pode ser apenas 

parcial hipótese em que se fala em overturning. Essa superação parcial pode ainda 

ocorrer por meio da transformação (transformation) ou da reescrita (overriding). 

Daniel Mitidiero (2012, p. 8) explica as duas hipóteses de overturning: 

 
Em tese, a transformação serve para alterar em parte o precedente com a 
produção de resultado com ele compatível. No mais das vezes, porém, a 
transformação equipara-se substancialmente a revogação total do 
precedente, com a única diferença de que com ele a Corte não anuncia 
expressamente a revogação. De outro, a reescrita funciona como 
redefinição do âmbito de incidência do precedente. O precedente é reescrito 
com o fim de restringir o seu âmbito de aplicação. 
 

Já quanto ao momento em que a superação do precedente produz efeito, há 

as figuras do signalinge do prospective overruling. No primeiro caso, há uma 

sinalização no sentido de que o precedente será superado, mas sem ocorrer o 

overruling. No segundo caso, a eficácia da superação do precedente pode ser 

modulada de forma que seus efeitos sejam apenas futuros, não atingindo, portanto, 

pessoas em idêntica situação no mesmo espaço de tempo, mantendo-se a 

isonomia. 

                                            
93 “A superação de um precedente (overruling) constitui a resposta judicial ao desgaste da sua dupla 
coerência (congruência social e consistência sistêmica). Quando o precedente carece de dupla 
coerência e os princípios básicos que sustentam a regra do staredecisis – segurança jurídica e 
igualdade – deixam de autorizar a sua replicabilidade (replicability), o precedente deve ser superado. 
Essa conjugação é tida pela doutrina como a norma básica para superação de precedente (basic 
overruling principle)” (MITIDIERO, 2012, p. 8). 
94 “O assunto tem sido em grande medida descurado na prática nacional ou mal considerado. 
Partindo-se das ideias de que a) a jurisprudência não se confunde com a lei e b) nela apenas se 
consolidam pronunciamentos antecedentes, costuma-se advogar a ampla retroatividade de verbetes 
sumulares ou diretrizes firmadas em precedentes judiciais. A solução, quando aplicada aos casos de 
mudança da jurisprudência – o que se chama, no direito francês, de revirement de jurisprudence – 
compromete, a mais não poder, a segurança jurídica. Um autor referiu a mudança da jurisprudência 
da Corte de Cassação, em torno da exigibilidade de compensação financeira para estabelecimento 
de obrigação de não competição, como um tsunami jurídico” (MAELLET, 2014, p. 74). 
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Esses efeitos da superação dos precedentes estão versados no novo CPC no 

parágrafo 3º e 4º do art. 927.95 E, no caso brasileiro, a superação dos precedentes 

de enunciado de súmula ou julgamentos de casos repetitivos prevê a hipótese de 

intervenção por meio de amicuscuriae ou mesmo de audiências públicas, nos termos 

do art. 927, § 2º, do novo CPC.  

Dessa forma, a proteção da dignidade da pessoa humana, sobretudo, aquela 

praticada pelo STF no controle de constitucionalidade, encontra mais um caminho 

para irradiação de efeitos por meio do stare decisis, previsto no novo CPC. 

 

 

 

 

 

  

                                            
95 § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos 
tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação 
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, 
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 
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11 ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DEVER DE FUNDAMENTAR 

11.1 Natureza jurídica da sentença e pacificação de conflitos 

A decisão judicial e mais precisamente a sentença são um modo de 

acertamento de conflitos que eclodem no seio da sociedade e tem por base a 

autoridade do Estado para impor determinada solução não consensual, com o fim 

precípuo de alcançar a estabilidade e a paz social. 

Cláudia Servilha Monteiro (2009) traça os seguintes argumentos que 

justificam a intervenção jurisdicional por meio da regulação dos conflitos 

denominada administração da justiça, referindo-se ao processo de formação da 

decisão judicial: 

 
A decisão existe justamente onde resta o conflito, a contradição, onde 
opções, desejos e vontades são ambivalentes. Existe um corpo de 
sentimentos jurídico-políticos cuja presença não pode ser negada nos 
raciocínios não-analíticos, como são de fato a maior parte dos raciocínios 
judiciais. A regulação do conflito pela imposição da harmonização das 
partes envolvidas é um antigo recurso da civilização. Esta harmonização 
chamada de administração da justiça no caso do Direito nada mais é do 
uma trama da razão para forçar uma forma discutível de consenso onde ele 
não é e nem nunca foi possível, qual seja o território das controvérsias. 

 

A sentença, como já afirmado, é o ato culminante na atividade jurisdicional, 

marcadamente no processo de conhecimento, ambiente no qual o juiz vai proclamar 

a decisão para realizar a justiça, ou seja, vai externar formalmente a percepção ou 

sentimento (raiz etimológica da palavra sentença) em relação à demanda e à 

solução justa e adequada para o acertamento do conflito que lhe foi direcionado 

pelos sujeitos processuais.  

Arruda Alvim discorrendo sobre a natureza jurídica da sentença assim se 

pronuncia: 

A sentença é ato intelectual de índole, ou com estrutura, 
predominantemente lógica (formal e material), que pressupõe apuração dos 
fatos e identificação da norma, através da qual o Estado-juiz se manifesta, 
concretizando imperativamente a vontade do legislador, traduzida ou 
expressada pela lei (ALVIM, 2005, p. 536).  

 

Moacyr Amaral Santos entende que a natureza jurídica da sentença é um ato 

de vontade do juiz, fazendo as seguintes ressalvas: 
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A sentença é ato de vontade, mas não ato de imposição de vontade 
autoritária, pois se assenta num juízo lógico. Traduz-se a sentença num ato 
de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes como 
também a opinião pública. Portanto, aquelas e esta precisam conhecer dos 
motivos da decisão, sem os quais não terão elementos para se 
convencerem do seu acerto. Nesse sentido diz-se que a motivação da 
sentença redunda de exigência de ordem pública (SANTOS, M. 1997, p. 
19).  

 

Oportuna também nesse sentido a definição de sentença apresentada por 

Eduardo Arruda Alvim após as reformas legislativas de 2005: 

 

Sentença, já se teve oportunidade de dizer, é o ato do juiz pelo qual este 
põe fim ao processo ou ao procedimento em primeiro grau de jurisdição, 
decidindo ou não o mérito da causa (art. 162, § 1º). Nem todo 
pronunciamento judicial cujo conteúdo se subsume nos arts. 267 e 269 
pode ser classificado como sentença, ao contrário do que sugere a leitura 
isolado do § 1º do art. 162, modificado pela Lei 11.232/2005. Tanto é assim 
que o § 2º do art. 162, que trata da definição do que se deve entender por 
decisão interlocutória, não foi alterado; é pronunciamento judicial que, no 
curso do processo, resolve questão incidente. A alteração foi coerente. A 
sentença condenatória, por exemplo, não põe fim ao processo, senão que 
finaliza a fase de conhecimento, porque o processo continua com a fase de 
cumprimento, eventualmente precedida da fase de liquidação. Quando a 
sentença percute o mérito, diz-se definitiva, caso contrário, diz-se 
terminativa (ALVIM, 2012, p. 664). 
 

O conceito de sentença segundo os efeitos sobre o processo (extinção ou 

não) não foi mantido na reforma promovida por meio da Lei nº. 11.232/2005. Em seu 

lugar, o legislador preferiu o conceito de que a “(...) sentença implica alguma das 

situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. A referência do CPC ao ato 

jurídico “sentença” tem várias aplicações além daquelas previstas no art. 267 e 269, 

como, por exemplo, a sentença do processo de execução (CPC, art. 795) que 

extingue o processo executivo ou a decisão referida no art. 475, M, § 3º, ou quando 

há extinção do cumprimento de sentença recorrível por meio de apelação. 

Seja como for, a sentença enquanto ato do juiz que extingue o processo de 

conhecimento resolvendo o mérito – sentença definitiva – é o campo de maior 

incidência do princípio da motivação ou fundamentação adequada, sem perder de 

vista que as demais decisões, sejam sentenças terminativas, sejam decisões 

interlocutórias, deverão observar esse requisito de validade fundamental. 

Candido Rangel Dinamarco sintetizou a aptidão da sentença de mérito para 

pôr fim ao litígio como veículo do produto colhido no processo de conhecimento que 

fixa o preceito concreto que deverá disciplinar as relações entre os sujeitos 

processuais do seguinte modo: 
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O produto do processo de conhecimento, contido na sentença de mérito, é o 
preceito concreto que rege as relações entre os litigantes ou entre eles e o 
bem da vida sobre o qual controvertem. Por definição, sentença de mérito é 
o ato com que o juiz põe fim ao processo de conhecimento mediante 
julgamento da demanda apresentada pelo autor (DINAMARCO, 2004, p. 
195). 

 

É nesse momento crucial do processo (sentença) que o juiz aplicará o direito 

aos fatos resolvendo a lide, possibilitando a concretização no mundo real (por meio 

dos atos executivos que se seguirem) dos direitos assegurados a cada litigante. 

Para além de mero silogismo entre o estabelecimento das premissas acerca da 

norma e dos fatos, a sentença é um ato complexo, onde deve ser exposto todo o 

processo mental que levou o juiz a adotar a conclusão que será o objeto do 

dispositivo. 

Moacyr Amaral Santos, bem antes do advento da nova teoria jurídica pós-

positivista, já assinalara esse processo complexo com simples e diretas palavras: 

 

É verdade, entretanto, que rarissimamente a sentença se contém num único 
silogismo. De ordinário o juiz terá de desenvolver um trabalho lógico 
complexo, formulando silogismos vários, das conclusões de um se servindo 
para formular outros, de modo a chegar à conclusão final. E não é só de 
silogismos se valerá o juiz para chegar à decisão, mas dos mais variados 
processos lógicos terá de utilizar-se. Assim, por exemplo, da analogia terá 
de valer-se, muitas vezes, na aplicação do direito, quando a lei for omissa 
quanto á situação de fato posta em juízo. Daí dizer-se que a sentença é 
produto de um trabalho lógico do juiz, ou, conforme ensinamento de 
Couture, que é um ato lógico, resultante da crítica que o juiz faz dos fatos e 
do direito, para chegar a uma conclusão (SANTOS, M. 1997, p. 10). 

 

Na formação da convicção, como já vem sendo demonstrado ao longo deste 

trabalho, o juiz assume posição assimétrica em relação aos demais sujeitos 

processuais em decorrência da autoridade do Estado; e o campo de 

discricionariedade só fica limitado ante o dever de fundamentação, já que não é 

possível afastar o princípio do livre convencimento senão apenas contê-lo pela 

exigência de que seja exercido de modo fundamentado. 

Por isso se diz que a decisão judicial (sentença) não é mera opinião do juiz e 

sim um ato jurisdicional dotado de máxima força coercitiva, razão pela qual deve vir 

cercada de garantias para evitar arbitrariedades. 

A respeito dessa característica da sentença assim se manifesta Candido 

Rangel Dinamarco (2004, p. 199): 
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A diferença entre a declaração do homem comum e a do Estado-juiz é que 
a deste vem dotada de imperatividade, ou seja, da capacidade de impor-se, 
enquanto que a daquele tem caráter puramente opinativo (Vidigal); a 
imperatividade das declarações judiciais é manifestação do poder estatal 
exercido pelo juiz.  

 

No mesmo sentido aponta Tereza Arruda Alvim Wambier (2004, p. 335) ao 

afirmar que a sentença é um “(...) ato de inteligência e de vontade, não se pode 

confundir com uma de imposição pura e imotivada de vontade. Daí a necessidade 

que venha expressa sua fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988) ”. 

 

 

11.2 Estrutura formal da sentença: fundamentação, dispositivo e relação com os 
princípios da inércia da jurisdição e da demanda 

O CPC atual dedica o art. 458 para tratar dos requisitos formais da sentença e 

estrutura-os segundo uma ordem ou sequência lógica, exigindo primeiramente o 

relatório, depois a fundamentação e finalmente a conclusão ou o dispositivo. 

Como é possível perceber existe um esquema formal e lógico para que seja 

proferida a sentença. Primeiro deve haver o relatório, em que se demonstra a lide 

em todas as características, contendo os argumentos dos sujeitos processuais, o 

conjunto fático e outros aspectos ocorridos durante o transcurso do processo.  

É o momento em que o julgador demonstra que teve contato com a lide em 

todos os contornos, portanto, está apto a passar ao passo seguinte, que é a 

fundamentação, onde se dará todo o processo de valoração e aplicação das normas 

positivadas para chegar à conclusão, ou seja, o dispositivo que é a suma, o 

resultado do julgamento, a decisão sobre a qual recairá a imunização da coisa 

julgada objeto da execução.  

Esses passos se sujeitam a uma relação de concatenação em que se permite 

vislumbrar a plena racionalidade de todo o iter pelo qual passa a raciocínio até a 

conclusão a que o juiz chegou, demonstrando, ao final, a aderência do resultado às 

normas positivadas e a sintonia com os mandamentos constitucionais. 

Como afirma Candido Rangel Dinamarco (2004, p. 658), é “(...) indispensável 

que o relatório, a motivação e o decisório se harmonizem de modo a demonstrar a 

quem os lê uma coerência interna do próprio ato e, por esse modo, indicar sua 

fidelidade substancial ao direito”. 
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Desde já se registra que as sentenças terminativas podem ser decididas de 

modo conciso, conforme dispõe o art. 459 do CPC e, como não resolvem o mérito 

da demanda, não têm a mesma importância que as sentenças definitivas. 

O inciso I do referido art. comanda a exigência de a sentença expor o 

relatório, definindo-se os principais pontos da demanda conforme apresentado pelo 

autor (pedidos e causa de pedir) e da resposta do réu (contestação), bem como as 

questões de fato e de direito e todos os atos processuais relevantes, sobre os quais 

se fará o raciocínio para chegar à conclusão a ser exposta no dispositivo, que 

deverá ser racionalmente justificado. 

O relatório contém, por assim dizer, todas as alegações pertinentes dos 

sujeitos do processo e também os elementos de fato já estabelecidos por meio da 

atividade probatória realizada sob o crivo do contraditório na fase de conhecimento. 

É o material que o juiz tem nas mãos para fundamentar a conclusão a 

respeito da aplicação do direito a espécie. O objeto a ser conhecido e dirimido. A lide 

a ser composta nos processos subjetivos. O substrato que dará suporte à conclusão 

a ser exposta nos passos seguintes da fundamentação e do dispositivo, ou, como 

definiu Pontes de Miranda (1960, p. 181), “(...) a representação do material de que 

há de partir a convicção, mas do material tal como o juiz o encontrou antes, durante 

e depois da instrução”. 

Observe-se aqui a importância da ampla liberdade argumentativa e de 

instrução probatória ou a profundidade da cognição conforme referido em tópico 

precedente. Ou seja, se os sujeitos do processo foram impedidos de argumentar ou 

se não tiveram a oportunidade de ampla produção probatória, os passos seguintes 

do raciocínio jurídico a ser desenvolvido para a conclusão ficarão seriamente 

comprometidos por uma indesejável deficiência do “material” a ser trabalhado, 

repercutindo negativamente na fundamentação e conclusão. 

Dentro desse aspecto, convém ressaltar que outros princípios deverão ser 

observados pelo juiz na análise do material. Trata-se do princípio da inércia da 

jurisdição e da correlação ou da demanda. 

O princípio da inércia está consagrado no art. 2º do atual CPC, afirmando que 

“(...) nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o 

interessado a requerer, nos casos e forma legais”. Por esse princípio, o juiz não 

pode criar a lide, não pode iniciar o processo de ofício, só deve atuar segundo a 

provocação que lhe é dirigida por meio da petição inicial do autor ou do réu, 
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conforme o contido em reconvenção ou pedido contraposto, cuja justificativa está 

nos seguintes dizeres de Cintra, Grinover e Dinamarco (2003, p. 134): 

 
O exercício espontâneo da atividade jurisdicional acabaria sendo 
contraproducente, pois a finalidade que informa toda a atividade jurídica do 
Estado é a pacificação social e isso viria em muitos a casos a fomentar 
conflitos e discórdias, lançando desavenças onde elas não existiam antes.  

 

Já o princípio da correlação entre o pedido e a sentença, ou princípio da 

demanda está previsto no art. 128 e 460 do CPC atual. Por meio dele se proíbe ao 

juiz deixar de apreciar pedidos formulados ou de julgar pedidos de modo diferente 

ou além do que o autor requereu na petição inicial, ou, ainda, de envolver pessoas 

que não estão na relação processual. Diz-se, portanto, em limites objetivos e 

subjetivos da lide. 

A transgressão desse princípio pode ocorrer de três modos: o julgamento infra 

petita, extra petita ou ultra petita. Ou seja, a decisão pode não apreciar todos os 

pedidos (infra petita), deferir algo que não foi pedido (extra petita) ou pode deferir 

algo além do que foi requerido (ultra petita). 

É decorrência lógica da função do processo conforme entende Giuseppe 

Chiovenda (1965, p. 36) ao afirmar que “(...) o processo deve dar, quanto for 

possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que 

ele tenha direito de conseguir”. 

No julgamento, portanto, o juiz está adstrito a apreciar o que lhe foi requerido 

na petição inicial nos limites que envolvem o direito relativo às partes processuais, 

conforme entende Candido Rangel Dinamarco (2004, p. 274-5): 

 
Decidir nos limites da demanda proposta (art. 128) significa não ir além ou 
fora deles, nem ficar aquém. Eis a primeira das grandes regras em que se 
desdobra a exigência legal de correlação entre a tutela jurisdicional e a 
demanda. Se o juiz pudesse extravasar os limites desta, dispondo sobre 
algo ou para alguém que não figure nela ou com fundamento em fato não 
alegado, com isso estaria comprometendo a efetividade da garantia 
constitucional do contraditório, pois poderia surpreender as partes, ou 
mesmo terceiro não integrado ao processo, com um resultado do qual não 
se defenderam (Const., art. 5º, inc. LV). (...) Resumindo: por severíssimas 
razões sistemáticas e político-constitucionais, a norma da correlação entre a 
tutela jurisdicional e a demanda desdobra-se (a) no veto a sentenças que, 
no todo ou em parte, apoiem-se em elementos não constantes da demanda 
proposta e (b) na exigência de que todos os elementos subjetivos e 
objetivos desta sejam exauridos.  

 

Neste ponto uma ressalva deve ser feita conforme entende Eduardo Arruda 

Alvim. Trata-se do tema relacionado ao direito superveniente. Ou seja, modificações 
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de fato ou de direito que ocorram após o ajuizamento da ação e que têm o potencial 

de influenciar a tutela jurisdicional a ser prestada, razão pela qual, deverá ser levada 

em consideração no julgamento, conforme anota o jurista: 

 
Isso não quer significar, no entanto, não possa o juiz levar em consideração 
o fato superveniente no momento de decidir. Muito pelo contrário. A teor do 
que estabelece o art. 462, deverá o juiz levar em conta o direito 
superveniente (ai compreendidos tanto o fato como o direito superveniente) 
para a prolação da sentença, desde que esse novo fato ou direito possa 
influir na resolução da lide. O conhecimento dessa matéria dar-se-á 
independentemente de requerimento das partes – cumpre ao juiz, de ofício, 
conhecê-la (art. 462 c/c art. 303, II) (ALVIM, 2012, p. 669). 

 

Além dessa ressalva, recorde-se também o caso dos pedidos implícitos (p. 

ex.: juros e correção monetária), das prestações de trato sucessivo (nas quais o 

autor não necessita pedir todas as prestações vincendas) e as obrigações de fazer 

ou não fazer em que o juiz se poderá valer de “(...) providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao adimplemento” (CPC. Art. 461). Em todas essas 

situações a sentença poderá conceder mais do que foi objeto do pedido sem que 

ocorra ofensa ao princípio da correlação da demanda.  

O princípio da correlação da demanda também deverá ser observado nos 

tribunais conforme as peculiaridades de cada recurso, segundo as considerações de 

Candido Rangel Dinamarco (2009, p. 269): 

 
Os tribunais decidem os recursos na medida da devolução de cada um 
deles, em abstrato e em concreto. Devolver é, em direito recursal, transferir 
ao tribunal, pela via dos recursos, a competência para julgar a causa ou 
uma demanda incidente (apelação, agravo). O art. 515, caput, é indicativo 
das limitações impostas aos órgãos recursais, ao estabelecer que eles 
decidirão sobre a matéria que tiver sido objeto do recurso. Tantum 
devolutum quantum appellatum. Mas a regra contida no § 3º desse mesmo 
artigo manda que, presentes certos requisitos, o tribunal aprecie o mérito 
quando der provimento à apelação interposta contra sentença terminativa – 
fazendo-o ainda em ausência de pedido expresso do autor-apelante. O art. 
509 limita a eficácia dos recursos ao litisconsorte que haja recorrido, só 
beneficiando os demais em caso de litisconsórcio unitário etc. O recurso 
especial e o extraordinário autorizam o Superior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal a decidir, exclusivamente, sobre os pontos de 
direito regularmente impugnados (prequestionados). 
 

Avançando-se na estrutura formal da sentença chega-se ao tópico definido no 

inciso II do art. 458 do CPC, ou seja, a fundamentação da decisão, o ponto 

culminante onde serão revelados os caminhos percorridos pelo julgador até a 

conclusão a ser exposta no dispositivo. Nesse ponto do julgamento é que se dá o 

processo de justificação da conclusão a que chegará o magistrado, é o momento em 
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que deve incidir com a máxima força o princípio da fundamentação, fazendo 

prevalecer as garantias constitucionais de tutela aos direitos envolvidos na lide, de 

maneira racional e passível de ser controlada em face da constituição e do 

ordenamento positivado.  

 

 

11.3 Fundamentação da decisão judicial: livre convencimento e motivação aderente 
ao valor da justiça material. Prevalecimento do princípio da dignidade humana 

Por aqui convém relembrar o disposto no art. 131 do CPC, segundo o qual “O 

juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 

dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, 

os motivos que Ihe formaram o convencimento”. 

De resquícios do sistema de livre convencimento exposto acima, o novo CPC 

vai além ao deixar mais clara a opção por um modelo que não admite a atuação 

jurisdicional desmotivada, ou seja, o da persuasão racional.96 

Nesse sentido, o art. 371 do Novo Código correspondente ao art. 131 do 

Código de 1973 declara que “(...) o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as 

razões da formação de seu convencimento”. 

Percebe-se a supressão da expressão “livre”, ou seja, retira-se do texto legal 

qualquer ideia relacionada ao sistema de intima convicção97 que sobrevive, apenas, 

no tribunal do júri, uma vez que no novo CPC “(...) adota-se, pois, o sistema de 

persuasão racional, ficando afastados o sistema da livre convicção (ou da íntima 

convicção), bem como o das provas legais” (THAMAY, 2015, p. 80).  

                                            
96 “Como é sabido, há 03 (três) sistemas principais de valoração da prova no Direito. O sistema da 
prova legal ou tarifada, em que a lei já pré-concebe o valor da prova (o que serve e o que não serve 
para provar), vedando ao julgador a valoração da prova conforme critérios próprios. O sistema do 
livre convencimento puro, em que o julgador tem total liberdade para apreciar e valorar a prova, não 
havendo sequer necessidade de expor os motivos que lhe formaram convencimento. E o sistema do 
livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual se reconhece liberdade do julgador 
para apreciar e valorar a prova, com a condição de que, na decisão, exponha as razões de seu 
convencimento” (GAJARDONI, 2015). 
97 “(...) sem a incumbência de ater-se a um esquema rígido ditado pela lei (sistema da prova legal), o 
juiz monocrático, bem como o órgão colegiado, ao realizar o exame crítico dos elementos probatórios, 
tem a faculdade de apreciá-los livremente, para chegar à solução que lhe parecer mais justa quanto à 
vertente fática” (TUCCI, 1987, p. 16). 
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Na verdade, ainda sobrevive em alguma medida o sistema de prova legal, 

mesmo no novo CPC, como é o caso do art. 406.98 

Os debates foram intensos acerca dessa mudança e da posição de alguns 

membros da magistratura que viram nessa alteração A diminuição da liberdade do 

juiz para julgar.99 

                                            
98 Art. 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, 
por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 
99 “Dois modos de olhar o direito – modelo de juiz A 
Por emenda supressiva do relator Paulo Teixeira, atendendo à minha sugestão e contando com a 
aquiescência de Fredie Didier, Dierle Nunes e Luis Henrique Volpe, todas as referências de que-o-
juiz-teria-o-poder-de-livre-convencimento foram colocadas em um exílio epistêmico. Isto é: foram 
retiradas do ordenamento processual. Neste ponto, viva o novo CPC! 
Na ConJur, quando falei disso no final de 2014, um dos comentários que mais me impressionou foi o 
do juiz Mauricio Botelho (ler aqui). Disse ele, querendo ser sarcástico e/ou irônico: 
1 – Acabou o princípio do livre convencimento do Juiz???? Como tenho tempo para me aposentar 
vou pendurar as chuteiras e vou morar nos Estados Unidos. Não quero viver num país em que Juízes 
não sejam livres para aplicar a lei segundo sua consciência; 
2 – Se o ‘brilhante’ articulista se dignar a explicar o raciocínio melhor e caso me convença a não me 
aposentar, vai ter de convencer a não aplicar litigância de má fé em todos os Embargos de 
Declaração francamente protelatórios opostos pelos seus coleguinhas. 
Vejamos se me honra com uma resposta. Pelo que li até agora tenho quase certeza de que não fará 
isso. (grifos meus) – Obs.: as aspas na palavra ‘brilhante’ não são minhas; são do juiz subscritor do 
comentário! 
O Juiz Mauricio perguntou se o honraria com uma resposta (...) Honro, meu caro. Claro que honro! 
Estou acostumado ao debate. E jamais chamaria o Dr. Mauricio de ‘juiz brilhante’ com o sentido de 
diminuí-lo. Procurando, com certeza, acharemos muitas virtudes em você. Posso mais do que isso! 
Uma coisa é certa: É gente como você, Dr. Mauricio, que obriga o legislador a fazer um novo CPC; é 
por causa de juízes como você que temos de retirar o poder de livre convencimento! A democracia é 
incompatível com consciências pessoais. 
Modelo de juiz B 
Na abertura da defesa de sua dissertação de mestrado, que deu origem ao livro Teoria da Decisão 
Judicial – Dos paradigmas de Ricardo Lorenzetti à resposta adequada a Constituição de Lenio 
Streck (Livraria do Advogado, 2010), o juiz de direito Fernando Vieira Luiz impressionou a todos com 
uma confissão: 
‘Sou juiz, minha mãe é juíza, meus amigos juízes e promotores, com os quais convivo, são todos 
honestos, probos e jutos. Interessante é que, quando nos reunimos para falar sobre os casos que 
decidimos, chegamos a conclusão que, embora a nossa honestidade, probidade e sentimento de 
justiça, damos sentenças tão diferentes umas das outras, em casos, por vezes, muito, muito 
similares’. Por isso, continuou, ‘cheguei a conclusão de que havia algo errado. Não basta ser 
honesto, probo e ter sentimento do justo. Todos, eu, minha mãe, meus amigos, decidimos conforme 
nossas consciências. Só que as decisões são tão discrepantes... Por isso, fui estudar ‘teoria da 
decisão’’. 
Discussão dos modos de ver o direito 
Eis dois modos de ver o direito. Eis dois modelos de juiz. No primeiro caso, um modo dogmático, 
voluntarista, autoritário, do tipo ‘sou juiz e não devo satisfação a ninguém’; ‘aonde já se viu me 
dizerem como devo julgar’; ‘nada está acima do meu livre convencimento’. Resultado: quer se mudar 
de Pindorama. Não aconselho: se ele for para os Isteitis, será um problema; como ele é juiz de 
primeiro grau, provavelmente terá que buscar eleitores e se eleger; se for para a Alemanha...bem, lá 
é mais complicado ainda (leiam a coluna do Otavio), mormente se for julgar conforme seu livre 
convencimento. Não me parece que faria carreira longa em Deutschland. Para a França, bem... seu 
poder irá definhar... E, pior, perderá uma série de vantagens, como o auxílio moradia. Por isso, meu 
conselho: Fique por aqui, Dr. Mauricio. Fique com a sua gente. Conosco. Mesmo com os problemas 
da Petrobras, Eike Batista, etc, isso ainda pode dar certo. Fique conosco e obedeça a legislação. 
Que, as vezes, não é como você gostaria, mas... o que fazer? Você não é legislador. 
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As inovações do novo CPC não ficaram só nesses pontos, como se pode 

perceber da leitura do art. 489. O parágrafo primeiro deste artigo já deixa claro que o 

dever de fundamentação é extensivo a “(...) qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão”. 

 Há uma opção muito clara em exigir do julgador a fundamentação de todas 

as decisões, o que parece coerente diante das inúmeras possibilidades de 

decisionismo na presença de normas que demandam integração. 

O parágrafo exige a fundamentação de todas as decisões que: “I – se limitar a 

indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida”. Ou seja, não se admitem decisões do tipo 

“copiar e colar”. A decisão precisa mostrar que o juiz analisou o caso e as relações 

entre as proposições fáticas e jurídicas para chegar à conclusão. 

                                                                                                                                        
Já no segundo caso, temos o juiz que sabe que um conjunto de (boas) ‘consciências’ (ou boas 
intenções) dá o caos. Ou, no mínimo, gera discrepâncias, porque os valores de cada um são 
contingenciais (aqui Habermas entra rachando!). Por isso, uma criteriologia vem bem... Ou seja: 
mesmo um conjunto de ‘boas pessoas’ não garante decisões adequadas a Constituição. 
Falando do exílio epistêmico do LC 
Todos sabem de minha luta cotidiana contra o poder discricionário e seus genéricos, como o livre 
convencimento (motivado ou não) e a livre apreciação da prova (os processualistas penais da cepa já 
há tempo me dão razão — certo, Jacinto? Certo, Aury?). Denuncio isso há décadas. Na versão 
original do NCPC lá estava encravado o LCM (livre convencimento motivado). Dizia eu, então, que de 
nada adianta exigir do juiz que enfrente todos os argumentos deduzidos na ação (artigo 389) se, por 
exemplo, ele tiver a liberdade de invocar a ‘jurisprudência do Supremo’ que afirma que o juiz não está 
obrigado a enfrentar todas as questões arguidas pelas partes. Dar-se-ia com uma mão e se tiraria 
com a outra... 
De há muito venho alertando a comunidade jurídica para esse problema do protagonismo judicial, que 
deita raízes em uma questão paradigmática e não meramente ‘técnica’. Eis um ‘modelo de decisão’ 
que simboliza a ‘coisa’ (quem já não sofreu com uma dessas?): 
O sistema normativo pátrio utiliza o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o que significa 
dizer que o magistrado não fica preso ao formalismo da lei (...) levando em conta sua livre convicção 
pessoal. 
Pois bem. Depois de muita discussão, o relator do Projeto, deputado Paulo Teixeira, aceitou minha 
sugestão de retirada do LC. Considero isso uma conquista hermenêutica sem precedentes no campo 
da teoria do direito de terrae brasilis. O Projeto, até então, adotava um modelo solipsista stricto 
sensu: veja-se que o artigo 378 falava que ‘O juiz apreciará livremente a prova...’. Já o artigo 401 
dizia que ‘A confissão extrajudicial será livremente apreciada...’. E no artigo 490 lia-se que ‘A segunda 
perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra’. 
Portanto, todas as expressões que tratavam do LC foram expungidas do NCPC. O LC passou a ser 
um apátrida gnosiológico. Assim, se alguém quiser invocar a tese de que ‘mesmo sem constar no 
NCPC, o juiz tem, sim, LC’, invoco eu uma coisa prosaica, que se aprende no primeiro ano até 
mesmo na Faculdade do Balão Mágico: a da interpretação histórica (aliás, sobre isso falamos no 
Parlamento, longamente, Paulo Teixeira, Fredie e eu no dia da emenda). Mormente se algo é 
expungido da lei. Mas, mais importante ainda nesse contexto é a justificativa sugerida por mim e 
acatada, em termos gerais, pelo deputado Paulo Teixeira (aqui está resumida): embora 
historicamente os Códigos Processuais estejam baseados no livre convencimento e na livre 
apreciação judicial, não é mais possível, em plena democracia, continuar transferindo a resolução dos 
casos complexos em favor da apreciação subjetiva dos juízes e tribunais. (...) O livre convencimento 
se justificava em face da necessidade de superação da prova tarifada” (STRECK, 2015a). 
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No inciso II, é dito que a decisão não será fundamentada se “(...) empregar 

conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência 

no caso”. Ou seja, não se pode fazer das normas que contenham conceitos jurídicos 

indeterminados um espaço para a arbitrariedade judicial, para ajustar-se a qualquer 

situação. É preciso especificar e precisar todos os contornos que estão 

indeterminados numa relação racional com o que está sendo decidido.  

O inciso III não admite o uso do “lego jurídico”. Por outras palavras, não 

permite que se invoquem motivos coerentes e racionais em relação à outra situação 

para justificar uma decisão sobre situação diversa e incompatível com a primeira. 

O inciso IV obriga o juiz a “(...) enfrentar todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. É um 

enorme avanço na adoção da democracia processual ao exigir resposta do julgador 

aos questionamentos dos cidadãos pertinentes com a causa, conforme já tratado em 

tópico próprio. 

Os incisos V e VI acerca dos precedentes foram abordados em tópico próprio 

diante da importância e inovação que representam na cultura jurídica processual 

com a adoção explicita do stare decisis. 

O parágrafo segundo exige a demonstração clara e coerente dos critérios de 

ponderação utilizados nos casos de colisão de normas. Essa inovação deverá limitar 

em muito o flerte do juiz com o arbítrio ao permitir que os raciocínios de ponderação 

sejam realizados com mais critério e possam ser verificados e controlados em caso 

de abuso. Esse campo da teoria jurídica deverá sofrer avanços significativos em 

busca de critérios e métodos objetivos, como é o caso do princípio da 

proporcionalidade abordado em tópico próprio. 

Finalmente, o parágrafo terceiro exige que a decisão judicial seja interpretada 

“(...) a partir da conjugação de todos os elementos em conformidade com o princípio 

da boa-fé”. Reconhece-se que a decisão judicial é um ato que, para ser coerente, 

tem de ser visto pelo todo e valorado segundo o princípio da boa-fé num claro 

sistema de correção externa. Tais considerações devem projetar-se para as 

execuções.  

Não é demais lembrar com Teresa Arruda Alvim Wambier (2015, p. 48), a 

advertência no sentido de que “(...) fundamentação deficiente, para todos os efeitos, 

equivale à falta de fundamentação”. 
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Ao lado da liberdade conferida ao juiz para apreciar as provas e aplicar o 

direito nessa nova quadra neoconstitucional, está o dever indeclinável de ofertar a 

fundamentação com os motivos que lhe formaram o convencimento, num sistema de 

contrapeso que confere garantia contra os piores inimigos da justiça, ou seja, o 

arbítrio e a parcialidade, conforme já apontava Gabriel José Rodrigues de Rezende 

Filho (1968, p. 23), parafraseando Lopes da Costa (1959, p. 23): 

 
Expondo as razões de seu convencimento, demonstrando haver estudado o 
processo, suas decisões serão obra da razão e do direito, e não da 
ignorância, de paixões ou de caprichos. A falta de motivação torna nula a 
sentença. O princípio é de ordem pública: “põe a administração da justiça a 
coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio 
e a parcialidade. Num regime, que não seja de puro despotismo, o povo 
sempre conhece as razões do legislador, ou pelos debates nas 
assembléias, ou, ao menos, quando o executivo enfeixa no seu absolutismo 
o poder de legislar, pelos motivos que precedem os decretos. O juiz não é 
legislador. A autoridade de suas decisões assenta na autoridade da lei, é 
pois necessário que ele demonstre a conformidade entre uma e outra”. 

 

É interessante a observação de Lopes da Costa manifestada mesmo antes da 

Constituição de 1988 por revelar compreensão profunda do ato judicial dentro da 

teoria jurídica, equiparando-o com o processo legislativo, em que a aprovação de 

determinada lei deverá ser precedida das necessárias justificativas de modo a 

demonstrar a coerência do ato com os valores sociais. 

Com a abertura do sistema processual a fim de que o juiz possa desvincular-

se exclusivamente da lei em busca dos superiores valores contidos nas normas 

constitucionais, fica evidenciado o aumento de responsabilidade no ato de decidir, 

fato que fora percebido há muito tempo em Pontes de Miranda (1996, p. 231):  

 
O inconveniente do princípio da livre apreciação, sem limites claros, é o de 
aumentar enormemente a responsabilidade do juiz, ao mesmo tempo que 
abre a porta às impressões pessoais, às suas convicções de classe ou 
políticas, às suas tendências de clã ou de clube.  

 

Por esse prisma, a fundamentação da decisão judicial, ou seja, a justificativa 

do dispositivo, deve ser capaz de oferecer a argumentação lógica, racional e 

suficiente para que a conclusão seja aceitável do ponto de vista das garantias 

fundamentais expressas na Constituição e dos valores desejados pela sociedade. 

Cláudia Servilha Monteiro assim expressou conclusões a respeito da 

fundamentação adequada da decisão judicial: 

Em qualquer perspectiva da atividade decisional, justificar a decisão judicial 
significa torna-la aceitável mediante a indicação de sua fundamentação 
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jurídica, ou seja, ela aplicou o Direito. A prevenção da arbitrariedade na 
justificação das decisões judiciais realiza-se pela apresentação de suas 
razões, o que lhes confere maior legitimidade. Como as razões não 
possuem condição de validez universal, estarão abertas à crítica e à 
possibilidade de sua revisão, assim como também a escolha de uma das 
decisões possíveis pode ser questionada. Esta crítica é importante porque 
permite apontar para decisões alternativas, estimula a reflexão e o 
desenvolvimento da compreensão judicial da função judicante (MONTEIRO, 
2009). 

 

O processo de formação da decisão judicial e com mais ênfase da sentença 

não é arbitrário. Deve ser racional e coerente com o sistema jurídico vigente, em que 

os valores fundamentais da dignidade humana não podem ser violados. A decisão 

não pode afastar-se dos mandamentos constitucionais e dos limites legais contidos 

no ordenamento que regulam o exercício da jurisdição, em especial aquele que 

determina a necessidade de motivação a fim de possibilitar o controle. 

Nesse rumo, segundo a mesma autora, uma decisão será arbitrária quando 

olvidar a exigência de fundamentação adequada e divorciar-se do dever de análise 

criteriosa e racional de todos os aspectos relevantes do caso: 

 
Qualquer decisão pode ser considerada arbitrária quando abandonar a 
exigência de uma regra para a sua justificação; em outras palavras, a sua 
sustentação racional. A arbitrariedade na decisão é o produto de uma ação 
eivada de subjetividade em larga escala, na qual argumentos frágeis e 
inespecíficos procuram alimentar a exigência de fundamentação. Uma 
Teoria da Decisão comporta, então, mais do que instrumentais racionais 
para o procedimento justificador das escolhas; ela abrange a própria 
trajetória de formação da convicção, a aproximação do problema, seu 
exame, a ponderação das outras decisões possíveis e suas respectivas 
consequências, o dimensionamento de seu alcance (MONTEIRO, 2009). 

 

Veja-se, então, que a fundamentação adequada não se contenta com o mero 

formalismo em apresentar qualquer argumento aleatório e claramente desarrazoado 

diante da problemática a ser resolvida. Deve ser aderente de forma racional ao 

sistema jurídico estabelecido. Dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa 

humana é concretizado (no aspecto da prestação jurisdicional) quando a 

fundamentação da decisão judicial lhe der a prevalência como o supremo valor a ser 

considerado na resolução dos conflitos.  

Assim como a Constituição Federal estrutura a organização da República 

Federativa do Brasil a partir do princípio da dignidade humana (CF, art. 1º, III), a 

fundamentação da decisão judicial deve sempre partir desse mesmo valor 

fundamental para interpretar e aplicar o direito, tendo-o sempre como referencial, 

agora como sinônimo de justiça material. 
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O princípio da dignidade humana é a tradução do mais amplo significado da 

palavra justiça. E tal conclusão é autorizada da simples leitura do preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, conforme já referido e que convém 

relembrar mais uma vez: “Considerando que o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (...)” 

(BARROSO, 2004, p. 335, grifo nosso). 

É por isso que se vem afirmando ao longo deste trabalho que a decisão 

judicial que agrida, desrespeite ou negue vigência a esse valor fundamental é 

ilegítima, inconstitucional e injusta. 

A fundamentação da decisão judicial preenche de significado o princípio da 

dignidade humana, quando efetivamente transforma em realidade as promessas e 

garantias contidas na Constituição Federal, materializando o que antes era apenas 

uma promessa principiológica.  

Não se pode, de outro lado, banalizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana como justificativa de decisões totalmente incoerentes e irracionais como se 

fosse “(...) uma peça de Lego jurisprudencial – para ser usada de acordo com o 

modo e formato desejado pelo designer judicial” (DAVIS, 1999, p. 413). 

Com efeito, a fundamentação da sentença deverá justificar a intervenção do 

Estado na vida dos sujeitos processuais segundo uma ordem legal estabelecida, em 

que deve haver a prevalência das normas constitucionais estruturadas em regras e 

princípios. Nesse processo de aplicação do direito, o recurso aos princípios só deve 

ser invocado quando as regras não se mostrarem suficientes para solucionar o caso 

de acordo com as disposições constitucionais. 

Tereza Arruda Alvim Wambier aponta para esse dever de fundamentação em 

aderência ao direito estabelecido sob dois aspectos: o formal e o material, o que faz 

nos seguintes termos: 

 
O Estado de Direito efetivamente caracteriza-se por ser o Estado que se 
justifica, tendo como pauta a ordem jurídica a que ele próprio se submete. 
Assim, quando o Estado intervém na vida das pessoas, deve justificar sua 
intromissão: materialmente, pois a intromissão tem fundamento, e 
formalmente, pois o fundamento é declarado, exposto, demonstrado 
(WAMBIER, 2005, p. 335). 

 

A fundamentação permite aferir objetivamente o grau de intervenção do 

Estado na vida dos particulares e sua aderência aos valores constitucionais, não 
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somente na mera aplicação do direito positivado, mas realizando a justiça material 

no caso concreto, mormente naqueles casos em que há antinomias entre os valores 

constitucionais no âmbito dos sujeitos processuais ou internamente na ordem 

jurídica positivada. 

Por outras palavras, o dever de fundamentação torna-se cada vez mais 

importante vez que cabe ao juiz a tarefa de concretizar na vida das pessoas o direito 

que nem sempre estará claramente descrito na lei ou, até pior, quando a própria lei 

se afigurar injusta. Muitas vezes terá de fazer o sopesamento, a valoração, escolher, 

interpretar e nesse desiderato deverá ter como referência o valor ou o peso das 

normas constitucionais e seu núcleo fundamental, a dignidade da pessoa humana, 

que revela o verdadeiro “marcador” do grau da justiça alcançada no caso concreto. 

Candido Rangel Dinamarco percebeu essa mudança da teoria jurídica e a 

necessidade de os juízes superar os velhos paradigmas positivistas e assumir o 

papel do “juiz cidadão”: 

 

Os tempos exigem uma figura de juiz que vivencie os dramas sociais sobre 
os quais é chamado a atuar no processo. A pesquisa que vem sendo 
referida neste estudo revela que 73,7% dos entrevistados querem um juiz 
que não seja mero aplicador das leis, ou seja, entendem que ele tem de ser 
sensível aos problemas sociais. A esse propósito, no Estado do Rio Grande 
do Sul desenvolveu-se um grupo de juízes, ditos alternativos, cuja proposta 
substancial é a superação dos parâmetros de justiça contidos na lei posta e 
adoção dos critérios ditados pela consciência ética. A esse propósito venho 
dizendo que “o momento de decisão de cada caso concreto é sempre um 
momento valorativo” e que” para o adequado cumprimento da função 
jurisdicional é indispensável boa dose de sensibilidade do juiz aos valores 
sociais e às mutações axiológicas de sua sociedade” (DINAMARCO, 2010, 
p. 150). 

 

Lenio Luiz Streck escrevendo sobre a hermenêutica em busca da resposta 

correta para o caso concreto, com vista à manutenção da integridade do direito por 

meio da fundamentação da decisão ante a normatividade da Constituição, conclui: 

 
Em síntese: a resposta correta (adequada) tem um grau de abrangência 
que evita decisões ad hoc. Entenda-se, aqui, a importância das decisões 
em sede de jurisdição constitucional, pelo seu papel de proporcionar a 
aplicação em casos similares. Haverá coerência se os mesmos princípios 
que foram aplicados nas decisões forem aplicados para outros casos 
idênticos; mas, mais do que isso, estará assegurada a integridade do direito 
a partir da força normativa da Constituição. Tudo isso deve ser 
compreendido a partir daquilo que venho denominando de “uma 
fundamentação da fundamentação”, traduzida por uma radical aplicação do 
art. 93, IX, da Constituição. Por isso é que uma decisão mal fundamentada 
não é sanável por embargos (sic); antes disso, há uma inconstitucionalidade 
ab ovo, que a torna nula, írrita, nenhuma! A partir do exposto, entendo que é 
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possível afirmar que, do mesmo modo que há o dever fundamental de 
justificar/motivar as decisões, existe também o direito fundamental a 
obtenção de respostas corretas/adequadas a Constituição. Há uma ligação 
umbilical entre esse dever fundamental e esse direito fundamental. A 
complementariedade entre ambos representa uma blindagem contra 
interpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que sustenta 
o domínio normativo dos textos constitucionais (STRECK, 2011, p. 571).  

 

Portanto, assim como o legislador deve fazer ao elaborar a lei, o juiz moderno 

deverá justificar (por meio da fundamentação) a decisão judicial de modo coerente, 

razoável, tendo diante de si as regras e os princípios que contêm os supremos 

valores contidos na Constituição e jamais violar seu núcleo fundamental – a 

proteção da dignidade humana –, referencial de justiça eleito pela humanidade 

ocidental como o principal fundamento da existência do Estado e da própria função 

jurisdicional. 

 

 

11.4 Dispositivo e vícios da sentença: infringência do princípio da dignidade 
humana e consequências jurídicas 

O último tópico da sentença é o dispositivo, ou seja, o campo da decisão onde 

constará o comando de realização do direito ao caso concreto, ou, como prefere 

Candido Rangel Dinamarco (2010, p. 709), “(...) a parte mais importante da 

sentença, na qual reside a outorga da tutela jurisdicional ao autor ou ao réu, na 

medida do direito que cada um deles tenha”. 

O dispositivo disporá da força necessária a garantir a tutela jurisdicional 

prestada conforme seja de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, 

estendendo-se esses efeitos a todo o corpo da sentença para integrá-lo num ato 

coordenado e concatenado de maneira lógica entre o relatório a fundamentação e o 

dispositivo ou decisão, segundo o novo CPC.100 

O dispositivo conterá o desfecho da lide decidindo pela procedência (total ou 

parcial) dos pedidos ou sua improcedência no caso de rejeição total, impondo as 

consequências daí advindas no sistema de sucumbência. 

                                            
100 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) 
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé. 
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Sobre o dispositivo da sentença incidirão os efeitos da coisa julgada passível 

de revisão apenas nas estreitas hipóteses previstas para a ação rescisória (CPC, 

art. 485). 

 Nesse aspecto, o novo CPC trouxe alguma inovação, dispondo no art. 503, § 

1º, que os efeitos da coisa julgada passarão a incidir também sobre a resolução de 

questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, desde que: i) a 

resolução do mérito dependa da questão prejudicial; ii) se tiver havido o 

contraditório; iii) o juízo competente; iv) e se não houver restrição probatória. 

Rennan Faria Krüger Thamay e José Maria Rosa Tesheiner apontam as 

inovações do Novo Código quanto a esse tema: 

 
Código vigente estendeu a coisa julgada à questão prejudicial, suposto que 
a decisão de mérito seja delas dependente, observados os requisitos da 
competência do juiz para conhecer da matéria como questão principal e dos 
contraditório efetivo (não se aplicando no caso de revelia e no de restrições 
probatórias ou cognitivas impedientes de seu exame em profundidade 
(THAMAY; TESHEINER, 2015, p. 209). 

 

Estes autores apontam, ainda, que haverá coisa julgada até mesmo para as 

sentenças proferidas em procedimentos de jurisdição voluntária: “(...) o novo Código, 

ao estabelecer o cabimento de ação rescisória de sentença proferida em 

procedimento de jurisdição voluntária, implicitamente atribui-lhe a imutabilidade 

característica da coisa julgada” (THAMAY; TESHEINER, 2015, p. 201). 

Segundo o novo CPC, não “(...) fazem coisa julgada os motivos, ainda que 

importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” e, a 

“verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença” (CPC, art. 504). 

Finalmente, pelo prisma da legalidade e assim como todo ato jurídico, a 

sentença está sujeita a um regime de nulidades e ineficácia, conforme seja o vício 

que ostentar.  Esses vícios poderão ser intrínsecos a ela ou derivados de alguma 

nulidade processual externa, ou porque não pode ser oposta a alguém que não 

participou da relação processual. 

Candido Rangel Dinamarco explica esses vícios da seguinte forma: 

 
A sentença será nula quando portadora de algum vício intrínseco (nulidade 
inerente ou intrínseca) ou quando estiver contaminada pelo defeito de 
algum ato processual anterior (nulidade decorrente ou derivada – CPC, art. 
248, e supra n. 715). Em qualquer dessas hipóteses, a sentença nula é 
eficaz até que um outro pronunciamento jurisdicional lhe declare a 
invalidade e imponha a sanção de nulidade: não há sentenças nulas de 
pleno direito (supra, nn. 708 ss). (...) Ineficaz é a sentença que, existindo 
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juridicamente, não contendo qualquer vício e sendo proferida mediante 
procedimento regular (sentença válida, não-nula), por algum outro motivo é 
incapaz de produzir os efeitos programados, ou algum deles. A resistência a 
eficácia da sentença é ordinariamente consequência da impossibilidade de 
impor seus efeitos a um sujeito que não figure como parte sequer na 
demanda inicial (DINAMARCO, 2009, p. 715-6).  

 

Dinamarco adverte que a falta ou deficiência da fundamentação é causa de 

“pesado vício formal”, entendendo que será absolutamente nula: 

 
Essa é uma nulidade absoluta, justamente porque, além de comprometer a 
segurança das partes em relação à idoneidade do julgamento (e 
especialmente da parte vencida), diz respeito diretamente à própria 
estrutura do sistema e à ordem pública: uma sentença não motivada ou 
insuficientemente motivada constitui fator de desgaste à confiabilidade do 
próprio Poder Judiciário, que a emitiu, e da idoneidade das instituições 
processuais do país (DINAMARCO, 2010, p. 945). 

 

Ousamos afirmar com apoio em Lenio Streck (2011, p. 571) que a sentença 

cuja fundamentação esteja em confronto com as normas constitucionais padece 

desse vício de nulidade e não é sanável nem mesmo por embargos de declaração. 

Sem prejuízos dessas conclusões e para além da questão das nulidades ou 

inconstitucionalidades, a ofensa ao núcleo fundamental das normas constitucionais 

de proteção à dignidade humana, virtualmente perpetrada por uma decisão judicial 

não fundamentada ou fundamentada de modo incoerente, comporta um controle 

adicional ao sistema jurídico brasileiro, desde que este tenha exaurido de modo 

integral sua jurisdição. 

Isso pelo fato de que os juízes brasileiros devem levar em consideração em 

decisões, além das normas constitucionais a respeito deste tema (dignidade 

humana), também (em adição) as garantias constantes dos tratados internacionais 

dos quais o Brasil é signatário. 

A respeito, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já 

decidiu no caso Aguado Alfaro y otros versus Peru (trabalhadores demitidos do 

Congresso Nacional da República do Peru) o seguinte: 

 
Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces também están sometidos a ella, lo que 
les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vez mermado 
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y 
fin. Em otras palabras, los órganos del Poder Judicial devem ejercer no sólo 
um control de constitucionalidad, sino también de ‘convencionalidad´ ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 
en el marco de sus respectivas competências y de las regulaciones 
procesales correspondientes (PEREIRA, 2009b, p. 30). 
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Essa declaração nada mais faz do que lembrar que os direitos relacionados 

à dignidade da pessoa humana, na verdade, são supranacionais e o próprio 

fundamento da existência do Estado Democrático de Direito, razão pela qual 

deverão ser obedecidos em toda a atividade estatal e, mais especificamente, pelo 

Poder Judiciário quando encarregado de realizar a justiça material. 

Se o Poder Judiciário falhar no cumprimento desse objetivo, o Estado 

brasileiro deverá ser chamado à responsabilidade internacional ante os 

compromissos assumidos, conforme se reportará brevemente em tópico próprio. 

Com efeito, a violação desse direito fundamental da dignidade da pessoa 

humana (inclusive a virtualmente praticada por ato judicial) pode atrair a tutela 

jurisdicional internacional da Corte Interamericana por meio de petição individual 

apresentada perante a Comissão de Direitos Humanos daquele órgão, conforme 

estabelece o art. 25 da Convenção no seguinte teor: 

 
Toda pessoa humana tem direito a um recurso simples e rápido ou qualquer 
outro recurso efetivo, perante juízes ou tribunais competentes, que a proteja 
contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de 
suas funções oficiais (PEREIRA, 2009b, p. 32). 

 
Portanto, o homem, o indivíduo, a pessoa humana, passou a ter reconhecida 

a personalidade internacional que o capacita a acessar a tutela dos sistemas 

internacionais de proteção contra a violação dos direitos que protegem a dignidade 

humana, conforme exposto por Antonio Celso Alves Pereira: 

 
Do ponto de vista político-jurídico, um dos fatos mais importantes no 
processo de formação do Direito Internacional dos Direitos Humanos foi a 
consagração da personalidade internacional do homem e, em 
consequência, a possibilidade do acesso deste, individualmente, aos 
tribunais internacionais. O Reconhecimento definitivo do indivíduo como 
sujeito de direito internacional resultou na superação das restrições que 
este sofria em decorrência da preponderância doutrinária do voluntarismo 
positivista, das posições aferradas ao princípio da soberania absoluta, e à 
“razão de Estado” e à interpretação hegeliana da História (PEREIRA, 2006, 
p. 263).  
 

Isso é o máximo que se pode pretender na busca da justiça, aqui entendida 

como a efetiva garantia de proteção à dignidade humana, o valor fundamental da 

própria humanidade, o sinal de justiça que toda decisão judicial deveria respeitar 

num raciocínio lógico demonstrado em sua fundamentação.  



159 

 

12 RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA ANTE A VIOLAÇÃO DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA 

12.1 Segurança jurídica e coisa julgada: violação do princípio da dignidade humana 
para ação rescisória 

O último tema a ser enfrentado nos estreitos propósitos deste trabalho diz 

respeito à relativização da coisa julgada na presença de situações em que ocorram 

violações à justiça material, aqui traduzida como proteção da dignidade da pessoa 

humana, conforme definido em tópicos precedentes. 

O instituto processual civil da coisa julgada é de caríssima veneração por 

parte dos processualistas, erigido como verdadeiro dogma. Não é para menos se for 

compreendido que toda a ciência processual procura investigar os meios para 

proporcionar a administração da justiça, por meio da prestação de tutela onde o 

clímax ocorre com a prolação da sentença, ou seja, ao acertamento dos conflitos por 

meio da decisão judicial, que é o ato culminante. 

Sendo assim, de nada adiantaria toda essa construção teórica e os esforços 

em proporcionar os meios para chegar a esse clímax se o resultado de tão custoso 

procedimento ficasse à mercê de revisões indiscriminadas.  

Cândido Rangel Dinamarco assevera essa vocação natural dos institutos 

processuais desenvolvidos para a finalidade, segundo seu pensamento, de pacificar 

a sociedade por meio de resultados justos. Isso só ocorre quando os litigantes não 

tenham mais condições de rediscutir a demanda, ou seja, em algum momento deve 

receber um “basta”, conforme anota o processualista:  

 
Todos os institutos de direito processual, todas as normas do processo, são 
concebidos e estruturados ou com vista a proporcionar resultados justos, 
mediante a oferta de oportunidade para participar, alegar, provar, recorrer, 
etc, ou para em determinado momento dizer um basta, porque tudo quanto 
havia a ser alegado e discutido já o foi, e agora é preciso estabilizar 
(DINAMARCO, 2010, p. 1.154). 

 

O principal valor que informa o postulado da coisa julgada é a necessidade 

indiscutível de segurança jurídica proporcionada pela “imunização” da decisão 

judicial, a fim de que seus efeitos sejam realizados e estabilizados impedindo-se a 

rediscussão da causa, o que levaria à eternização dos conflitos. 
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Nesse sentido e para os efeitos desta pesquisa, adota-se o entendimento 

preconizado por Didier Júnior, Braga e Oliveira acerca da natureza jurídica da coisa 

julgada: 

(...) a coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica individualizada 
contida na parte dispositiva de uma decisão judicial. (...) É um efeito jurídico 
(uma situação jurídica, portanto) que nasce a partir do advento de um fato 
jurídico composto consistente na prolação de uma decisão jurisdicional 
sobre o mérito (objeto litigioso), fundada em cognição e exauriente, que se 
tornou inimpugnável no processo em que foi proferida. E este efeito jurídico 
(coisa julgada) é, exatamente, a imutabilidade do conteúdo do dispositivo da 
decisão, da norma jurídica individualizada ali contida. A decisão judicial, 
neste ponto, é apenas um dos fatos que compõe o suporte fático para a 
ocorrência da coisa julgada, que, portanto, não é um seu efeito (DIDIER 
JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 552). 

 

Contudo, os próprios processualistas reconhecem que pode haver falhas 

durante o processo que comprometam o resultado do julgamento. Pensando nessas 

hipóteses, concebeu-se a possibilidade de revisão da decisão por meio de outra 

ação, ou seja, a ação rescisória prevista no art. 485 do atual CPC, a ser manejada 

nos estreitos casos em que o processo ou a sentença contenham vícios sérios, tais 

como: a sentença proferida por juiz absolutamente incompetente ou impedido, ou 

objeto de prevaricação, corrupção, concussão, ou, ainda, se violar disposição literal 

de lei etc. 

O novo CPC traz mais situações em que se vê permitido o uso da ação 

rescisória, conforme consta do art. 966.101 

                                            
101 Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 
II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 
III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de 
simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 
IV – ofender a coisa julgada; 
V – violar manifestamente norma jurídica; 
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser 
demonstrada na própria ação rescisória; 
VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de 
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 
VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar 
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não 
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado 
que, embora não seja de mérito, impeça: 
I – nova propositura da demanda; ou 
II – admissibilidade do recurso correspondente. 
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. 
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do 
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da 
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. 



161 

 

Mesmo nestas e noutras situações expressamente previstas na lei 

processual, existe um prazo de dois anos a partir do trânsito em julgado para que 

ação rescisória seja proposta pelos legitimados (CPC, art. 495). 

Logo se verifica que a violação ao direito fundamental da dignidade humana 

não figura entre os casos que permitem o acesso à ação rescisória. Todavia, se bem 

interpretado à luz da Constituição Federal, o inciso V do art. 485 em referência e o 

inciso V do art. 966 do novo CPC poderiam ser lidos como “violação da norma 

constitucional”. 

Frise-se o entendimento do STF constante da Súmula 343, dispondo que: 

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos 

tribunais”.  

Todavia, esta súmula deve ser vista com reservas quando a decisão que se 

pretende rescindir violar o núcleo fundamental da dignidade humana ou qualquer 

outra norma de natureza constitucional, já que esta deve prevalecer em qualquer 

caso se de fato há supremacia da Constituição Federal. 

Teori Albino Zavascki a propósito do tema manifestou opinião nos seguintes 

termos:  

A estabilidade dos julgados é valor jurídico que se preserva 
independentemente dos fundamentos neles adotados pelo juiz. Todas as 
sentenças de mérito assumem, quando não mais atacáveis por recurso, a 
qualidade de coisa julgada, inclusive as que decidem questões 
constitucionais. Sua modificação, nesses casos como nos demais, somente 
é admissível nas estritas hipóteses do artigo 485 do CPC. Pode-se afirmar, 
portanto, que a sentença de mérito, mesmo envolvendo matéria 
constitucional, faz coisa julgada, mas pode ser rescindida, com base no 
inciso V, quando “violar literal disposição da Constituição”. Ocorre que a lei 
constitucional não é uma lei qualquer. Ela é a lei fundamental do sistema, 
na qual todas as demais assentam suas bases de validade e de 
legitimidade, seja formal, seja material. Na Constituição está moldada a 
estrutura do Estado, seus organismos mais importantes, a distribuição e a 
limitação dos poderes dos seus agentes, estão estabelecidos os direitos e 
as garantias fundamentais dos cidadãos. Enfim, a Constituição é a lei 
suprema, a mais importante, a que está colocada no ápice do sistema 
normativo. Guardar a Constituição observá-la fielmente, constitui, destarte, 
condição essencial de preservação do Estado de Direito no que ele tem de 
mais significativo, de mais vital, de mais fundamental. Em contrapartida, 
violar a Constituição, mais que violar uma lei, é atentar contra a base de 
todo o sistema (ZAVASCKI, 2001, p. 46).  

 

Dessa maneira, a expressão “violar literal disposição de lei” ou “violar 

manifestamente norma jurídica” comportariam a possibilidade de uso da ação 

rescisória para rescindir sentença que viole a norma constitucional, em especial 
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aquela relativa à dignidade da pessoa humana, já que se trata de um direito 

positivado (CF, art. 1º, III), como vem sendo demonstrado ao longo deste trabalho. 

Essa interpretação é corroborada por criteriosa doutrina, conforme aponta 

Rennan Faria Krüger Thamay comentando a posição de outros juristas em sintonia 

com a jurisprudência do STJ: “(...) a grave infração da Constituição, a fraude 

manifesta e a violação dos direitos fundamentais são postados como motivadores da 

relativização da coisa julgada por natural relevância das ocorrências deste patamar” 

(THAMAY, 2013, p. 92).  

Para o mesmo autor os postulados da segurança jurídica que a coisa julgada 

visa proteger não podem ser levados a extremo. Há situações de flagrante injustiça 

que exigem a relativização para ser corrigidas (THAMAY, 2013, p. 90): 

 
(...) embora esses fundamentos sejam fortes, não podemos esquecer que, 
em algumas ocasiões, injustiças são causadas aos cidadãos, que buscam 
do Judiciário a devida solução. Nesse ínterim, por vezes, injustiças são 
efetivadas e erros ocorrem causando sofrimento e muitos problemas que, 
vez ou outra, quebrantam os direitos fundamentais”. 

 

Do que se conclui que as exigências de segurança jurídica que circundam a 

coisa julgada não podem admitir que o princípio da dignidade da pessoa humana 

seja violado, porque significaria validar e perpetuar a injustiça, o que se revela 

incoerente com o direito. 

 

 

12.2 Relativização da coisa julgada ante a violação do princípio da dignidade 
humana 

Sem embargo dessa conclusão, sedimentou-se na doutrina processual a 

possibilidade de relativização da coisa julgada segundo duas teorias, uma defendida 

por José Delgado no Brasil e outra por Paulo Otero em Portugal. 

Cândido Rangel Dinamarco resume ambas as teorias nos termos seguintes: 

 
A primeira delas, concebida pelo Min. José Delgado em pronunciamento 
como integrante do Superior Tribunal de Justiça, é de cunho marcadamente 
cultural e axiológico. Consiste em confrontar valores e negar a rigidez 
daquele fenômeno imunizador dos efeitos da sentença quando tais efeitos 
colidirem com algum valor mais elevado que a segurança jurídica, da qual a 
garantia do julgado é vigorosa manifestação. Disse o Ministro “ser 
impossível a coisa julgada, só pelo fundamento de impor segurança jurídica, 
sobrepor-se aos princípios da moralidade pública e da razoabilidade nas 
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obrigações assumidas pelo Estado”. (...) A segunda das teses 
relativizadoras remonta ao português Paulo Otero e tem fundo 
eminentemente jurídico-positivo ou técnico jurídico. Consiste em excluir a 
autoridade do julgado em casos nos quais a própria decisão seja 
inconstitucional em si mesma ou em que a lei na qual se apoiou haja sido 
ou venha a ser julgada inconstitucional – devendo por isso ser banida a sua 
eficácia. Disse o Professor Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa: 
“todos os actos do poder público, incluindo os actos jurisdicionais, são 
inválidos se desconformes com a Constituição”. E acrescentou logo a 
seguir: “também as decisões judiciais inconstitucionais nunca se consolidam 
na ordem jurídica, podendo a todo o momento ser destruídas judicialmente”. 
(DINAMARCO, 2010, p. 1.151-2).  

 

O insigne processualista então coloca a questão da relativização da coisa 

julgada diante de seus dilemas, em que de um lado se buscam valorizar os 

postulados processuais de imunização das decisões judiciais ante a necessidade de 

segurança jurídica, e de outro não permitir que decisões injustas prevaleçam: 

 
Estamos, como se vê, em um dilema entre o ideal de segurança jurídica, 
que reclama a determinação de um fim definitivo para os conflitos entre 
pessoas ou grupos, perpetuando-se decisões quando todos os recursos 
estiverem esgotados, e o generoso empenho pela justiça das decisões, que 
repudia a perpetuação de injustiças e indecências (DINAMARCO, 2010, p. 
1.153).  

 

Esse conflito, no entanto, é só aparente quando se trata de normas 

constitucionais ou mais especificamente aquela fundamental de proteção à 

dignidade da pessoa humana, porquanto não há espaço para confrontar o valor 

processual da segurança jurídica proporcionada pelos efeitos da coisa julgada, com 

o valor ou o peso da dignidade humana. 

Nesse sentido, apontam Humberto Theodoro Junior e Juliana Cordeiro 

Faria102 (apud THAMAY, 2013, p. 90): 

 
Nada obstante, sempre que se fala em decisão judicial, à mingua de 
literatura a respeito, tem-se a falsa impressão de que o seu controle de 
constitucionalidade, o direito brasileiro, é possível apenas enquanto não 
operada a coisa julgada, através do último recurso cabível que é 
extraordinário previsto no art. 102, III da CF. Após verificada esta última, a 
imutabilidade que lhe é característica impediria o seu ataque ao fundamento 
autônomo de sua inconstitucionalidade. Corresponde aludida ideia ao 
modelo de Supremacia da CF buscado no Estado Democrático de Direito? 
Pensamos que não. A coisa julgada não pode suplantar a lei, em tema de 
inconstitucionalidade, sob pena de transformá-la em um instituto mais 
elevado e importante que a lei e a própria CF. Se a lei não é imune, 
qualquer que seja o tempo decorrido desde a sua entrada em vigor, aos 
efeitos da inconstitucionalidade, por que o seria a coisa julgada? 

                                            
102 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. . A coisa julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu control. Revista Síntese de Direito Civil e Processo Civil, v. 
4, n. 19, set/out. 2002. Porto Alegre, p. 37. 
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No processo de ponderação ou de valoração, o princípio da dignidade da 

pessoa humana só pode ser sopesado ou valorado com ele mesmo, como visto 

alhures. Não comporta juízos de ponderação por meio de proporcionalidade com 

direitos de outra natureza e significativamente inferiores como é o caso da 

necessidade de tutelar a segurança jurídica. 

Carlos Valder Nascimento coloca a necessidade de superação dessa 

resistência dos processualistas na seguinte ordem: 

 
Havendo simetria entre segurança jurídica e justiça, na perspectiva lógica 
da aplicação do direito, o conflito que se procura estabelecer entre ambas é 
de mera aparência. De fato, inadmissível a segurança jurídica servir de 
pano de fundo para impedir a impugnação da coisa julgada, imutável, 
imodificável, e absoluta, na percepção dos processualistas mais 
conservadores. Mas, torna-se necessário enfrentar tais resistências, 
desmistificando essa idéia de superação do Estado de Direito pelo Poder 
Judiciário (NASCIMENTO, 2002, p. 119-20). 

 

Haverá segurança jurídica quando a norma constitucional da dignidade 

humana for respeitada na integralidade. Se for violada haverá insegurança jurídica 

que o tempo não apaga, e tal violação não pode convalescer de nenhuma forma. 

Com efeito, é preciso compreender definitivamente que o princípio da 

dignidade humana na verdade é uma norma constitucional fundamental sobre a qual 

assenta a ideia do próprio Estado de Direito. A jurisdição ou qualquer outra atividade 

estatal deve a essa norma fundamental a própria razão de ser, de modo que não 

são passíveis de comparação. 

Daí se concluir que uma decisão judicial que viole o núcleo fundamental da 

própria existência do Estado de Direito é totalmente incapaz de convalidar-se com o 

tempo e constitui ato nulo e escancaradamente inconstitucional, rendendo ensejo ao 

completo afastamento de seus efeitos, conforme entende Talamani (2005, p. 404): 

 
A coisa julgada é apenas a qualidade de imutabilidade que recai sobre o 
comando contido na sentença. Não se confunde com o próprio conteúdo da 
sentença, com seus fundamentos ou sequer com seu decisum. Portanto, 
quando se alude a “coisa julgada inconstitucional”, têm-se em vista uma 
“inconstitucionalidade” que reside na própria sentença: está pressuposta ou 
situada no decisum, ou dele é um reflexo – e a coisa julgada só faz 
perpetuar esse comando. A rigor, trata-se de “sentença inconstitucional” 
revestida de coisa julgada.  
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É por essa razão que o vício em questão (ofensa ao princípio da dignidade 

humana) constitui uma querela nullitatis,103 possível de ser veiculado por meio de 

ação declaratória ou como meio de defesa contra a execução,104 o que significa 

dizer que não está sujeito ao limite temporal como ocorre com a ação rescisória, 

conforme já decidiu o STF sobre a querela nullitatis (BRASIL, 1982). 

Colocar o ser humano como o centro do sistema constitucional é o mesmo 

que colocá-lo no centro da teoria jurídica. Todas as atividades ou institutos que 

forem engendrados ou interpretados nesse campo devem orbitar em torno desse 

núcleo fundamental. 

O Estado é importante, a segurança jurídica é fundamental, os interesses 

públicos sempre devem ser valorizados, mas é na individualidade humana que se 

realiza e se esgota a ideia de justiça. 

 
 
 
  

                                            
103 “O ato de qualquer dos poderes estatais (e mesmo das pessoas em geral) que repugna à 
Constituição não promove direito, não se atém aos adjetivos jurídicos de sua subsistência e validade. 
E Constituição não protege ou resguarda ato nulo ou espúrio, praticado à sua revelia e com sua 
inobservância. Inseguro estaria qualquer jurisdicionado se o juiz pudesse atuar contra a Constituição 
e esta inconstitucionalidade ficasse petrificada sob o amparo ou ao resguardo de outra norma 
constitucional que viesse a proibir a desconstituição de seus efeitos pela declaração de nulidade do 
quanto assim havido” (ROCHA apud THAMAY, 2013, p. 91). 
104 “A decisão judicial transitada em julgado desconforme com a Constituição padece do vício da 
inconstitucionalidade que, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, lhe impõe a nulidade. Ou seja, 
a coisa julgada inconstitucional é nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou 
decadenciais. Ora, no sistema das nulidades, os atos judiciais nulos independem de rescisória para a 
eliminação do vício respectivo. Destarte, pode ‘a qualquer tempo ser declarada nula, em ação com 
esse objetivo, ou em embargos à execução’ (...). BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
AÇÃO RESCISÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO. NULA A CITAÇÃO, NÃO SE CONSTITUI A 
RELAÇÃO PROCESSUAL E A SENTENÇA NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO, A 
QUALQUER TEMPO, SER DECLARADA NULA, EM AÇÃO COM ESSE OBJETIVO, OU EM 
EMBARGOS A EXECUÇÃO, SE O CASO (CPC ART. 741, I). INTENTADA A RESCISÓRIA, NÃO 
SERÁ POSSÍVEL JULGA-LA PROCEDENTE, POR NÃO SER CASO DE RESCISÃO. DEVERA SER, 
NÃO OBSTANTE, DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE 
SE VERIFICOU O VICIO. Recurso Especial nº 7556/RO. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. 
Julgamento em: 13/08/1991. Publicação em: DJ 02/09/1991. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@nu
m=%277556%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%277556%27.suce.)). Acesso em: 22/06/2015. 
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13 TUTELA INTERNACIONAL DA DIGNIDADE HUMANA: LEGITIMAÇÃO DO 
INDIVÍDUO NO ACESSO ÀS CORTES INTERNACIONAIS 

13.1 Breve histórico dos direitos humanos e do direito internacional dos direitos 
humanos 

A proteção do princípio da dignidade humana não se esgota com a jurisdição 

nacional. Ela vai além ao possibilitar o acesso a cortes internacionais de justiça 

devido à gravidade com que a comunidade internacional trata o tema. 

Como já demonstrado, a ideia de proteção à dignidade humana é fruto de 

dolorosas e traumáticas experiências que colocaram a humanidade frente a 

realidades completamente absurdas de qualquer ponto de vista. 

O acesso a modernas tecnologias possibilita hoje não só a total destruição do 

planeta, mas também à própria extinção da espécie humana ou, em menor escala, o 

genocídio. Os eventos da Segunda Guerra Mundial colocaram as nações ante a 

obrigação de encontrar um meio de convivência pacífica sob pena de erradicação da 

espécie humana. 

Além disso, os processos econômicos que vigem são claramente predatórios, 

levando a exaustão dos recursos naturais e com isso potencializando 

desentendimentos que abalam as estruturas sociais e colocam os Estados em 

situação de conflito. 

Também os diversos sistemas econômicos produzem desigualdade social 

que desestabilizam as relações e levam a conflitos. Enfim, são muitos os problemas 

que a humanidade precisa enfrentar para aprender a conviver ou, sendo mais 

realista, para sobreviver. 

Veja-se que o nazismo na Alemanha teve ocasião de prosperar por causa de 

severos problemas econômicos que levaram a população à penúria e fome. Esse 

ambiente de extrema desigualdade social e de conflitos é terreno fértil para o 

surgimento de movimentos radicais que levam à barbárie.  

Mas é legítima a pergunta: Que relação existe entre esses inúmeros 

problemas, a dignidade humana e o Direito? 

A proteção da dignidade humana foi o único meio encontrado para possibilitar 

correção nesses rumos e fazer prosperar a justiça. E isso é do mais alto interesse da 
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ciência jurídica. Ao valorizar a vida humana individualmente considerada, valoriza-se 

a sociedade e a humanidade em consequência, garantindo-se estabilidade. 

Compreendeu-se que seria necessário relativizar o princípio da soberania a 

fim de permitir a interferência externa na compreensão de que os seres humanos 

possuem direitos inerentes e inalienáveis mais importantes que o próprio Estado 

nacional. É simplesmente impossível existir justiça sem que o ser humano seja 

respeitado na dignidade. Liberdade, igualdade e fraternidade são valores que giram 

em torno da dignidade da pessoa humana, assim como todos os demais direitos 

fundamentais. 

A ideia de tutelar os direitos humanos individuais e básicos nasceu da 

concepção da internacionalização desses direitos assentada na premissa de que 

“(...) os direitos humanos são inerentes ao ser humano, e como tais antecedem a 

todas as formas de organização política; e sua proteção não se esgota – não pode 

se esgotar – na ação do Estado” (TRINDADE, 1997, p. 26). 

A partir dessa concepção, partiram as iniciativas para criar um sistema 

internacional de proteção aos direitos humanos fundamentais. Em nível legislativo, 

se assim se puder afirmar, foram estabelecidos vários tratados internacionais, 

sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. 

É nesse contexto que tem origem a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, dando início a um movimento de internacionalização desse 

direito fundamental, assim denominado de direito internacional dos direitos 

humanos. 

Em paralelo nascem os tribunais ad hoc de Nuremberg e Tóquio com a 

finalidade de julgar os crimes contra a humanidade cometidos por pessoas e por 

Estados, no caso, cidadãos alemães e japoneses bem como os respectivos Estados 

e que funcionaram entre 1945 e 1949. 

Comentando sobre a importância desses tribunais para o reconhecimento 

dos direitos da dignidade humana em âmbito internacional, Flávia Piovesan (1999, p. 

135) anota o seguinte: 

 
O significado do Tribunal de Nuremberg para o processo de 
internacionalização dos direitos humanos é duplo: não apenas consolida a 
idéia da necessária limitação da soberania nacional, como também 
reconhece que os indivíduos têm direitos protegidos pelo Direito 
Internacional. 
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É dessa época também o surgimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) com vários objetivos, entre eles promover a proteção internacional dos 

direitos humanos fundamentais. Aos 10 de dezembro de 1948, 48 dos 58 países 

integrantes da ONU aprovam a Resolução nº. 217, com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (que não tem natureza de tratado internacional). 

A partir desse marco histórico, dá-se início à busca por efetivação da tutela 

internacional desses direitos. Com efeito, são várias as iniciativas nesse sentido, 

desde a irradiação dos princípios da dignidade humana em âmbito legislativo, a fim 

de que os Estados nacionais incorporassem esses valores no direito interno, à 

disseminação em todas as atividades da ONU. 

 Também com esse escopo (relativamente às relações de trabalho) nasce a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em seguida vem o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos (1976), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. 

É notável o avanço no rol dos direitos humanos fundamentais proporcionado 

pelo Pacto dos Direitos Civis, que dispõem entre outros sobre o direito à 

autodeterminação, proibição de prisão por descumprimento de obrigação contratual, 

e direito a identidade cultural, religiosa e linguística das minorias.  

O segundo pacto trouxe nova dimensão à dignidade humana, expandindo a 

influência sobre o campo econômico, social e cultural. É nesse contexto que se 

inserem os direitos relacionados às condições dignas de trabalho, seguridade social, 

educação, moradia, entre outros. 

Em seguida ocorre a Conferência de Teerã (1968) e a de Viena (1993), em 

que se reconhecem a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos 

fundamentais. Observa-se, assim, constante progresso na ampliação, 

universalização e proteção dos direitos humanos relacionados à dignidade humana, 

num movimento crescente e abrangente. 

É certo que existem tensões quando se fala em definir a natureza desses 

direitos fundamentais. Para alguns, são integrantes do direito natural e, para outros, 

concepções metafísicas e decorrentes de consenso. 

Dessas tensões aparecem divergências acerca da qualificação do que seja 

uma vida boa e feliz, conceitos que são matizados conforme as diferenças 

econômicas e culturais próprias da diversidade humana e que não permitiram a 

universalização de todos esses direitos em igual medida. 
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Serena Parekh relata divergências que estiveram em debate por ocasião da 

formação da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 
A pergunta sobre se os direitos humanos deveriam estar fundamentados em 
algo considerado como ‘natural’ ou essencial aos seres humanos esteve no 
coração do debate sobre o primeiro documento internacional de direitos 
humanos: a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH). A tensão 
entre, de um lado, o desejo de uma teoria realmente universal e, de outro, o 
temos de basear-se em conceitos metafísicos pode ser visto nesses 
debates (PAREKH, 2009, p. 3). 

 
Contudo, um núcleo fundamental da dignidade humana parece ser universal, 

seja ele fundamentado no direito natural, seja consensual – a proteção à vida, a 

liberdade e o direito a igualdade são valores aceitos em praticamente todas as 

sociedades humanas.  

De outro lado, as diferenças sociais e culturais podem servir de veículo para 

a expansão na compreensão dos direitos humanos fundamentais e não constituem 

obstáculo a sua plena implantação. Ao contrário, podem potencializá-los ao fornecer 

vários modos de vivenciá-los, fato que foi percebido por Boaventura Santos Souza 

ao afirmar que a multiplicidade se configura uma “(...) concepção mestiça de direitos 

humanos (...) se organiza como uma constelação de sentidos locais mutuamente 

inteligíveis” (SANTOS, M. 1997, p. 115). 

Em âmbito regional foram criados vários sistemas de proteção aos direitos 

humanos fundamentais aqui suscintamente referidos: Corte Europeia de Direitos 

Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, vinculados à Organização dos Estados Americanos; e, na África, 

Comissão Africana de Direitos humanos e dos Povos. 

Além de esses órgãos funcionar como indutores na propagação dos valores 

ligados à dignidade da pessoa humana, por meio de contínua atividade no sentido 

de convencer os países a incorporar esses valores ao respectivo sistema jurídico 

bem como monitorar o cumprimento dessas obrigações, possuem (em alguns casos) 

funções jurisdicionais que podem ser acessadas individualmente. 

Exemplificativamente, a violação do direito fundamental da dignidade da 

pessoa humana (inclusive a virtualmente praticada por ato judicial) pode atrair a 

tutela jurisdicional internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por 

meio de petição individual apresentada perante a Comissão de Direitos Humanos 

daquele órgão, conforme estabelece o art. 25 da Convenção no seguinte teor: 
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Toda pessoa humana tem direito a um recurso simples e rápido ou qualquer 
outro recurso efetivo, perante juízes ou tribunais competentes, que a proteja 
contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de 
suas funções oficiais (PEREIRA, 2009b, p. 30). 

 

 

13.2 Mecanismos de acesso individual às cortes de justiça no caso de violação dos 
direitos ligados à dignidade da pessoa humana: a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e a jurisdição brasileira 

Portanto, o homem, o indivíduo, a pessoa humana, passou a ter reconhecida 

a personalidade internacional que o capacita a acessar a tutela dos sistemas 

internacionais de proteção contra a violação dos direitos que protegem a dignidade 

humana, conforme exposto por Antonio Celso Alves Pereira (2006, p. 263): 

 
Do ponto de vista político-jurídico, um dos fatos mais importantes no 
processo de formação do Direito Internacional dos Direitos Humanos foi a 
consagração da personalidade internacional do homem e, em 
consequência, a possibilidade do acesso deste, individualmente, aos 
tribunais internacionais. O Reconhecimento definitivo do indivíduo como 
sujeito de direito internacional resultou na superação das restrições que 
este sofria em decorrência da preponderância doutrinária do voluntarismo 
positivista, das posições aferradas ao princípio da soberania absoluta, e à 
“razão de Estado”’ e à interpretação hegeliana da História.  
 

O acesso a esses mecanismos jurisdicionais pode ocorrer no caso de o 

Estado Brasileiro descumprir obrigações assumidas nos vários tratados 

internacionais que contemplam a proteção da dignidade humana, o que pode ocorrer 

até mesmo com a decisão judicial que violar esse núcleo fundamental. 

Segundo Andressa de Souza e Silva, o acesso individual à Corte 

Interamericana é possível por meio da Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos, mediante petição escrita que preencha alguns requisitos. O principal 

deles é a demonstração da presumida violação de um direito protegido pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos: 

 
De acordo com o estabelecido na Convenção e no Regulamento da 
Comissão, a petição deve referir-se a uma presumida violação de um direito 
protegido pela Convenção com relação a um Estado Parte (art. 1 da 
Convenção e art. 31 do Regulamento) ou referente a uma presumida 
violação da Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem 
com relação aos Estados membros que não sejam partes na Convenção 
(art. 51 do Regulamento) (SILVA, 2006, p. 52).  
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É bem verdade que nosso sistema constitucional é abrangente quanto à 

proteção dos direitos fundamentais ligados à dignidade humana, mas esse sistema 

internacional pode ser acionado em apoio a essas garantias caso não sejam 

efetivamente respeitadas e desde que a jurisdição interna tenha sido esgotada. 

Embora rara essa hipótese, segundo pesquisa conduzida por Andressa de 

Souza e Silva, o Estado brasileiro já foi acionado em algumas oportunidades a 

exemplo dos casos de José Pereira x República Federativa do Brasil (trabalho rural 

escravo), em 1994 (primeiro caso em que houve reconhecimento do governo 

brasileiro da violação); Caso Corumbiara movimento pelo Cejil e Movimento dos 

Sem Terra x República Federativa do Brasil, que versa sobre atuação policial contra 

trabalhadores; Caso Jailton Neri x República Federativa do Brasil – violência policial 

em razão de preconceito racial; Caso Urso Branco, que tratou de violência policial no 

Presídio de Urso Branco em Rondônia (SILVA, 2006).  

Não é objeto deste trabalho aprofundar o tema da proteção internacional dos 

direitos da dignidade humana, mas demonstrar que esses princípios possuem 

natureza supranacional, que procuram dignificá-lo a fim de garantir proteção e de 

toda a humanidade em consequência. 

Acerca da natureza jurisdicional das decisões da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e sua força vinculante em relação ao Estado brasileiro, José 

Carlos Magalhães manifestou a seguinte opinião: 

 

Sentença internacional consiste em ato judicial emanado de órgão judiciário 
internacional de que o Estado faz parte, seja porque aceitou a sua jurisdição 
obrigatória, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
seja porque, em acordo especial, concordou em submeter a solução de 
determinada controvérsia a um organismo internacional, como a Corte 
Internacional de Justiça. O mesmo pode-se dizer da submissão de um litígio 
a um juízo arbitral internacional, mediante compromisso arbitral, conferindo 
jurisdição específica para a autoridade nomeada decidir a controvérsia 
(MAGALHÃES, 2000, p. 102). 

 

É importante frisar também a forma como ocorre o ingresso desses atos 

(sentenças) internacionais no direito brasileiro. Uma primeira dúvida que poderia 

surgir seria acerca da necessidade do exequatur a ser conferido pelo STJ para que 

pudesse ser executada em território brasileiro. 

No caso das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o 

entendimento de Valério de Oliveira Mazzuoli é no sentido de que tais atos não se 

submetem à necessidade de homologação pelo STJ, porque o Estado Brasileiro se 
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submeteu a sua jurisdição por força de tratados internacionais. É nesse sentido que 

se posiciona ao afirmar:  

 

Segundo a nossa concepção, as sentenças proferidas por tribunais 
internacionais dispensam homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. 
No caso específico das sentenças proferidas pela Corte Interamericana não 
há que se falar na aplicação da regra contida no art. 105, I, i, introduzido 
pela Emenda Constitucional 45/2004, repetida pelo art. 483 do CPC, que 
dispõe que “a sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia 
no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal” 
[entenda-se, agora, Superior Tribunal de Justiça] (grifo nosso). Sentenças 
proferidas por “tribunais internacionais” não se enquadram na roupagem de 
sentenças estrangeiras a que se referem os dispositivos citados. Por 
sentença estrangeira se deve entender aquela proferida por um tribunal 
afeto à soberania de determinado Estado, e não a emanada de um tribunal 
internacional que tem jurisdição sobre os Estados” (MAZZUOLI, 2007, p. 
736-7). 

 

A execução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

especificamente se dá perante a Justiça Federal e tem a União como parte ré, 

segundo informa Adriano Enivaldo de Oliveira (2004, p. 223-4):  

 

Sob outro prisma é importante destacar que a responsabilidade perante as 
Cortes Internacionais, por violações aos direitos humanos, é do Brasil, 
independentemente do estado federado em que se tenha praticado a 
violação. A execução de eventual condenação seria feita na Justiça Federal, 
pois a União Federal seria a ré. Mais ainda: a execução de eventual 
sentença estrangeira, proferida por Corte Internacional como, por exemplo, 
a Corte Interamericana de Direito Humanos, seria feita também pela Justiça 
Federal, devendo esta tomar as medidas necessárias contra o estado 
infrator.  

 

O novo CPC (Lei nº. 13.105/2015), alinhado com a necessidade do 

relacionamento eficiente ao nível de processo civil com Estados, órgãos e pessoas 

estrangeiras, dedica o Capítulo II do título II para tratar da cooperação internacional. 

Nesse rumo, o art. 27 do novo diploma processual civil elenca as espécies 

de tutela que poderão ser veiculadas por meio da cooperação internacional, 

relacionando-se entre elas: citação, intimação e notificação; colheita de provas e 

informações; homologação e cumprimento de decisão; concessão de medidas 

judiciais de urgência; assistência jurídica internacional e qualquer outra medida 

judicial ou extrajudicial não proibida por lei brasileira. 

Destaca-se o art. 28 do novo CPC que se refere ao auxílio direto, ou seja, as 

providências jurisdicionais ou extrajudiciais que Estados, pessoas ou organizações 
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estrangeiras necessitem das autoridades judiciais brasileiras e que não necessitem 

do crivo prévio do juízo de delibação no Brasil.  

Parece que a jurisdição civil brasileira ingressa efetivamente nesse novo 

cenário de internacionalização do direito, em que o princípio da dignidade da pessoa 

humana se revela um terreno fértil a ser cultivado. 

Todavia, a realidade do continente americano ainda é desafiadora, já que 

muitos países não implantaram e/ou não dão cumprimento efetivo às convenções e 

decisões da Corte Interamericana, conforme percebido por Antonio Augusto 

Cansado Trindade (1999, p. 184): 

 

(...) a grande maioria dos Estados Partes na Convenção Americana ainda 
não tomou qualquer providência, legislativa ou de outra natureza, nesse 
sentido. Por conseguinte, as vítimas de violações de direitos humanos, em 
cujo favor tenha a Corte Interamericana declarado um direito – quanto ao 
mérito do caso, ou reparações lato sensu –, ainda não têm inteira e 
legalmente assegurada a execução das sentenças respectivas no âmbito do 
direito interno dos Estados demandados. Cumpre remediar prontamente 
esta situação.  

 

A tutela internacional dos direitos relativos ao princípio da dignidade humana 

é o máximo que se pode pretender na busca da justiça. O PRINCÍPIO da dignidade 

humana é sinônimo de justiça e o valor fundamental da própria humanidade. 

Nenhuma decisão judicial será justa se violar esse sinal de justiça. 
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CONCLUSÃO 

O novo paradigma de teoria jurídica pós-positivista e neoconstitucionalista 

produziu importantes e significativas mudanças quanto à percepção acerca da 

prestação da tutela jurisdicional. A ideia de valorização do ser humano como centro 

da ciência jurídica leva a um compromisso inadiável com o valor da justiça material, 

que pode ser entendido como a proteção da dignidade humana. 

Isso ocorreu por conta da aproximação do Direito e da ética num movimento 

extremamente importante para esse novo período da história, em que a ciência 

jurídica não pode ficar enclausurada em lindos castelos, sem relevância prática para 

as pessoas comuns. 

A sociedade moderna transformada por novas filosofias de vida, da intensa 

comunicação, a derrubada de fronteiras físicas e a interconectividade entre todos 

exige um padrão social de convivência em que os valores éticos devem ser a base. 

Não somente isso, mas também os efeitos da tutela jurisdicional precisam ser 

materializados com rapidez a fim de permitir o gozo dos direitos fundamentais para 

que a felicidade, o bem supremo, possa ser alcançada. A efetividade da jurisdição 

deve ocorrer tanto pelo uso de meios eficazes como também pelo fato de ser 

prestada no tempo adequado. 

Nesse caldo cultural moderno, um valor se apresenta de modo supremo – a 

necessidade de proteger a dignidade humana. A ideia de justiça material deve estar 

associada a todas as formas ou manifestações estatais em direção a esse ideal 

primordial que sustenta a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. 

Não é possível conceber a atuação estatal legítima sem que a dignidade da 

pessoa humana seja o principal referencial. Essa ideia tem reflexos intensos quanto 

à tutela jurisdicional, que deve ser reorientada pelo norte desse valor fundamental. 

Na nova realidade cabe ao Poder Judiciário um papel muito superior ao de 

simples intérprete das leis e de mero aplicador do silogismo sem compromisso com 

os resultados materiais de tal julgamento. Cabe-lhe proporcionar na via da prestação 

de tutela jurisdicional o efetivo gozo dos direitos fundamentais. Para isso, o 

neoconstitucionalismo exige compromisso total do juiz com as normas 

constitucionais e com mais ênfase àquelas relativas à dignidade da pessoa humana. 
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O pós-positivismo introduziu o sistema de valores constitucionais na 

interpretação e aplicação das leis, libertando o juiz das amarras que o positivismo 

lhe impunha. Com isso, houve inegável avanço e supervalorização da atividade 

jurisdicional, que não pode ficar à mercê de subjetivismos e decisionismos. 

O sistema jurídico deve se apresentar de modo coerente e harmônico para 

manter a integridade, que deve ser alcançada pelo respeito à dignidade humana e 

com a prevalência da isonomia. Nesse rumo, o aumento do poder dos juízes exige 

em contrapartida responsabilidade à altura da nova realidade.  

Nesse contexto, a fundamentação da decisão judicial é o único meio de 

proporcionar o controle da atividade jurisdicional, visto que revela o grau de 

comprometimento desta decisão com os ideais de justiça expostos na Constituição 

Federal. 

Por justiça material pode-se entender, além de todos os conceitos de justiça 

verificados ao longo da história, a valorização do ser humano proporcionado pelo 

núcleo fundamental da dignidade da pessoa humana, que foi erigido pela 

Constituição Federal como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Em sintonia com esses elementos, a justiça material ao aplicar o direito ao 

caso concreto pode ser obtida com a aplicação de três passos que devem ser 

observados: a norma fundamental de natureza constitucional (princípios e regras), 

os aspectos legais positivados (regras) em harmonia com essa norma fundamental 

e, finalmente, ao aplicar o direito ao caso, devendo ser capaz de manter a coerência 

entre os dois primeiros e com eles não podendo colidir. 

Dessa forma, justiça material pode ser traduzida também como proteção da 

dignidade humana. 

Realizar a justiça material exige a aplicação do direito por um (ou vários) juiz, 

o que passa pelo processo hermenêutico em que as falhas podem ocorrer diante do 

fato de que esta será uma atividade humana.  

Mesmo se reconhecendo que a atividade de julgamento é falível, nem por 

isso estará desautorizada, já que implica escolhas entre várias soluções possíveis 

para os casos. Essa escolha deve ser guiada pelo valor fundante do sistema, ou 

seja, a dignidade da pessoa humana, que deverá ser justificada na fundamentação. 

Uma decisão judicial será justa desde que proteja ou realize esse valor 

fundamental. Quando é realizada uma opção entre as várias possíveis para o caso 

que não violem a Constituição Federal, esta passará a ser a única solução justa e 
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será tanto mais justa quanto mais aproximar-se da proteção ao núcleo fundamental 

da dignidade humana. 

No processo de aplicação do direito, ao juiz cabe a tarefa de resolver conflitos 

de normas que se apresentar no caso concreto. Considerando-se que tanto 

princípios como regras são normas, a antinomia pode ocorrer entre princípios e 

princípios, entre regras e regras e entre princípios e regras. É preciso entender que 

os direitos fundamentais devem sofrer relativização. Mesmo o direito à vida pode ser 

relativizado, no caso de pena de morte imposta em decorrência de guerra declarada. 

Na solução do caso, o juiz deve valer-se dos critérios clássicos de solução 

das antinomias, ou seja, a hierarquia, a ordem cronológica, a especialização. Esse 

método não se mostra suficiente na resolução de antinomias de normas 

constitucionais.  

Neste caso deve ser usado o princípio da proporcionalidade manifestado em 

três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

que obedecem a uma ordem de exclusão entre si. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é diferente dos princípios dos 

direitos fundamentais. Isso leva à conclusão de que o princípio da dignidade da 

pessoa humana só é passível de sofrer relativização quando estiver em confronto 

com norma de igual magnitude de outro titular, num processo hermenêutico que 

deve ser demonstrado na fundamentação da decisão judicial. 

As disposições constantes do art. 126 do atual CPC e do art. 4º da Lei de 

Introdução ao Direito Brasileiro não se mostram coerentes com as normas 

constitucionais. Dessa forma, quando o juiz for aplicar o direito ao caso concreto, 

não deverá ser limitado diante desses dispositivos legais considerados 

inconstitucionais, pois que colocam a lei acima da Constituição. 

A justiça material só poderá ser alcançada no processo se aos sujeitos 

processuais forem franqueadas oportunidades de ampla atuação argumentativa e 

atividade probatória. Ao lado da supervalorização do juiz no viés publicista do 

processo, devem conviver outros princípios de natureza constitucional, tais como o 

devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório com os meios inerentes. 

Dessa forma, o processo civil deve ser orientado segundo uma visão 

neoprocessual em que a participação de todos os sujeitos num sistema democrático 

e coparticipativo é a tônica. 
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A decisão coerentemente fundamentada não será possível de ser obtida 

quando essa liberdade de atuação dos demais atores processuais ficar sem 

resposta jurisdicional. Com isso se diz que o juiz deve manifestar-se sobre todas as 

teses arguidas pelos litigantes na defesa de seus direitos, ainda que de forma 

sucinta, superando o atual entendimento preconizado pelos tribunais em sentido 

contrário. 

Também deve conferir a oportunidade de produção de todas as provas que os 

sujeitos pretenderem, recusando, apenas, aquelas que sejam manifestamente 

injustificadas. 

A atividade probatória se destina ao processo e não ao juiz, razão pela qual o 

indeferimento a priori de pedidos de prova sob o argumento de impertinência e 

irrelevância oferece sérios obstáculos ao resultado justo do processo, ao privar a 

fundamentação de elementos essenciais. 

A fundamentação adequada depende da postura ética do juiz no processo. 

Dessa forma, deve ele velar pela imparcialidade, celeridade e preferencialmente a 

solução consensual na composição da demanda. 

A regra geral é que todos os atos do juiz no processo sejam fundamentados. 

Essas decisões são despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Somente os 

despachos de mero expediente que não provocam nenhum prejuízo aos litigantes 

são excluídos do dever de fundamentação. 

A sentença de mérito é o ato culminante do processo de conhecimento. E é 

estruturada formalmente segundo um esquema lógico que tem por finalidade 

demonstrar os passos percorridos pelo juiz no julgamento, com o objetivo de 

demonstrar as razões de seu convencimento, que, embora livre, deverá ser 

coerentemente fundamentado. 

Essa estrutura compreende três partes: relatório, fundamentação e 

dispositivo. Há uma relação de concatenamento do pensamento silogístico que parte 

das regras e princípios constitucionais, passando pela verdade sobre os fatos e as 

alegações dos litigantes a respeito de sua qualificação jurídica, que se fará na 

fundamentação para, em seguida, concluir com o provimento que faz atuar 

concretamente a lei, impondo a solução da lide pela autoridade do Estado. 

É na fundamentação que o juiz demonstrará eficientemente a justiça em 

sentido material, ao fazer prevalecer as garantias e normas constitucionais, 

demonstrando o grau de aderência da solução com esses valores fundamentais. 
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A sentença conterá vício, entre outras hipóteses, também quando ofender ao 

princípio da dignidade humana, que é o valor fundamental da própria existência do 

Estado Democrático de Direito. O juiz deverá levar em conta na decisão os tratados 

dos quais o Brasil é signatário para dar concretude aos direitos fundamentais no 

território nacional. 

A violação dos direitos relativos à dignidade humana virtualmente perpetrada 

numa sentença judicial permite não só o acesso a ação rescisória, mas também à 

relativização da coisa julgada, uma vez que tal vício não se convalida com o tempo. 

Se o vício não for corrigido pelas instâncias recursais e uma vez esgotada a 

jurisdição nacional, a pessoa ofendida na dignidade pode ter acesso a um sistema 

internacional de proteção aos direitos fundamentais da dignidade humana. 

Poderá valer-se de representação a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos para fazer atuar a jurisdição da Corte Interamericana contra o Estado 

brasileiro, a fim de que os direitos sejam respeitados e a justiça material prevaleça. 
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