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RESUMO 

Análise da influência dos valores da Lei Mosaica e do cristianismo no ordenamento 
jurídico brasileiro. Este trabalho consiste numa investigação histórica das 
características da Lei e da Ética do período Mosaico e seus desdobramentos 
cristãos, relacionando muitos de seus elementos com os princípios fundamentais da 
Constituição Federal Brasileira. Ressalta a evolução das codificações antigas e o 
espírito absolutamente inovador da Lei Mosaica em relação aos ordenamentos 
existentes até então. O desenvolvimento deste trabalho se dá em quatro etapas: 1) 
Validade, Eficácia e Justiça como critérios definidores do direito; 2) A discussão 
sobre os fundamentos do direito e a crise dos valores ocidentais; 3) A análise 
histórica dos valores judaico-cristãos; 4) Os princípios fundamentais da Constituição 
brasileira e sua relação com os valores judaico-cristãos. São abordados pontos 
como o contexto histórico em que surgiu a legislação hebraica, a universalidade de 
alcance do Decálogo e a original idéia de elevação de Deus à condição de objeto 
supremo da lei, em detrimento da propriedade, que era até então a orientação 
principal dos códigos da época. Também são estudadas as conseqüências do 
princípio de o Homem “ter sido criado à imagem e semelhança de Deus” e a 
“teocracia democrática” como forma de governo inédita. Finalmente, observamos e 
extraímos da chamada “Lei de Deus” elementos que podem ser relacionados com os 
princípios de soberania, cidadania, valor social do trabalho e, principalmente, 
dignidade da pessoa humana. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal Brasileira; Lei Mosaica; Decálogo; princípios 
fundamentais; valores judaico-cristãos. 
 



ABSTRACT 

Analysis of the influence of the values of the Mosaic Law and the Christianity in the 
Brazilian legal system. This work consists of a historical inquiry of the characteristics 
of the Law and the Ethics of the period Mosaic and its Christian’s unfoldings, relating 
many of its elements with the basic principles of the Brazilian Federal Constitution. It 
stands out the evolution of the old codifications and the absolutely innovative spirit of 
the Mosaic Law in relation to the existing orders until then. The development of this 
work if gives in four stages: 1) Validity, Effectiveness and Justice as defining criteria 
of Law; 2) The quarrel on the beddings of Law and the crisis of the occidental values; 
3) The historical analysis of the Jewish-Christians values; 4) The basic principles of 
the Brazilian Constitution and its relation with the Jewish-Christians values. They are 
boarded points as the historical context where it appeared the Hebrew legislation, the 
universality of reach of the Decalogue and the original idea of rise of God to the 
supreme object condition of the law, in detriment of the property, which was until then 
the main orientation of the codes of the time. Also the consequences of the principle 
of the Man “to have been bred to the image and similarity of God” and the 
“democratic theocracy” are studied as unknown form of government. Finally, we 
observe and we extract of the so called “Law of God” elements that can be related 
with the principles of sovereignty, citizenship, social value of the work and, mainly, 
dignity of the human being person. 
   
Keywords: Brazilian Federal constitution; Mosaic Law; Decalogue; basic principles; 
Jewish-Christians values. 
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INTRODUÇÃO 

As crises ética, política e social pelas quais passa o Brasil têm como uma de 

suas principais causas a debilidade de nossas instituições republicanas. Falta a 

muitos dos observadores, analistas e cientistas políticos modernos uma visão global 

do processo gerador, fomentador e perpetuador da crise. 

Para melhor entender as raízes deste problema, é proposta uma análise 

histórica das características da Lei e da Ética do período Mosaico, apontando a 

gênese dos valores de direito natural na civilização judaico-cristã, relacionando 

muitos de seus elementos com os princípios fundamentais da Constituição Federal 

Brasileira. As obras do historiador, jornalista e escritor Paul Johnson – História dos 

Judeus e História do Cristianismo – contêm muitos elementos e peças de informação 

importantes para a compreensão dos princípios e valores formadores da base moral 

e principiológica da civilização ocidental. 

A fim de relacionar essa base com as noções de direitos fundamentais, 

recorreu-se às obras da filósofa Simone Goyard-Fabre – Os Fundamentos da Ordem 

Jurídica e Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno, bem como a material 

de Immanuel Kant, John Rawls, Leo Strauss, Eric Voegelin e outros. 
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Para fazer a conexão entre estes princípios, valores e direitos fundamentais 

com a crise institucional pela qual atravessa o Brasil, foram pesquisadas obras de 

Miguel Reale, Glauco Barreira Magalhães Filho, Norberto Bobbio, Olavo de Carvalho 

e muitos outros autores relevantes, dentro e fora da seara jurídica. 

Buscou-se, numa análise de perspectiva histórica, relacionar os princípios da 

legislação israelita compilada por Moisés com os principais fundamentos da 

Constituição Brasileira. O problema de identificar paralelos entre legislações 

separadas no tempo por cerca de 3.500 anos tem deixado diversos pontos obscuros 

ao longo da história. Alguns desses pontos talvez jamais sejam definitivamente 

esclarecidos e outros permaneçam como artigo de fé por toda a eternidade. No 

entanto, há algumas identificações claras que merecem um estudo aprofundado, 

pois, como herdeiros da civilização judaico-cristã ocidental, o povo brasileiro deve 

conhecer melhor suas origens legais, morais e éticas, que não se restringem às 

ligadas ao Direito romano-germânico. 

Virtualmente, tudo o que se conhece das origens de Israel antes que 

começasse a viver como povo na Palestina deriva da narrativa bíblica que preservou 

a rigorosa tradição oral do povo israelita. Não obstante a dificuldade em atribuir 

caráter histórico a tradições orais que prescindem de contemporaneidade, 

escavações relativamente recentes1 revelaram dezenas de milhares de documentos 

e fragmentos extrabíblicos contemporâneos das narrativas das Escrituras que 

derramaram inúmeras luzes sobre os acontecimentos narrados. Boa parte do 

material antigo disponível foi transmitido oralmente e registrado a posteriori e isso, 

evidentemente, não o desautoriza em sua historicidade. 

                                                           
1 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 92. 
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Também não se deve superestimar o papel da arqueologia, pois se ela ainda 

é incapaz de provar que os acontecimentos narrados no Pentateuco são verídicos, 

tampouco pode provar o contrário. O testemunho arqueológico é indireto, conferindo 

apenas um sabor de autenticidade aos textos bíblicos. Os pormenores ficam muito 

além do controle arqueológico. 

O método utilizado foi um exame das tradições orais israelitas em relação ao 

cenário do mundo na época, possibilitando a emissão de juízos permitidos pela 

evidência histórica e arqueológica. 

Assim, esta monografia tem por objetivo principal relacionar os princípios 

fundamentais da Constituição brasileira com os valores judaico-cristãos, 

investigando as causas da atual e aparentemente insuperável crise ética, moral, 

política e social por qual passa a sociedade ocidental e, particularmente, o Brasil. 

O trabalho monográfico encontra-se organizado em quatro capítulos. O 

primeiro traz a noção de definição do Direito em critérios de validade, eficácia e 

justiça. O segundo aborda os fundamentos do Direito, procurando identificar em sua 

fragilização as causas da crise de valores da sociedade ocidental. O terceiro contém 

a análise histórica da evolução dos valores judaico-cristãos e, por fim, o quarto 

relaciona-os com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. 

Vale acrescentar que o presente estudo não propõe-se a esgotar o assunto, 

mas a auxiliar futuras pesquisas sobre um tema tão esquecido nos dias atuais, onde 

a corrente doutrinária dominante prega que o problema jurídico mais relevante não é 

mais a fundamentação dos direitos humanos, mas os meios de protegê-los, 

acabando por contribuir para a crise do mundo ocidental.



1 VALIDADE, EFICÁCIA E JUSTIÇA 

A vida humana, dentro do ambiente conhecido como civilização, é envolvida 

pela normatividade. Percebe-se que o convívio social sadio e profícuo só é 

plenamente possível com a regência de um ordenamento normativo, garantindo 

direitos com razoabilidade, regulando a estrutura social e limitando o poder de 

polícia das instituições públicas. O direito, então, passa a estar essencialmente 

ligado ao próprio conceito de sociedade civilizada: ubi societas ibi ius. 

Para os doutrinadores institucionalistas, como Santi Romano, Georges 

Renard, Proudhon, Guido Fassò, entre outros, o conceito de direito se constitui por 

três fatores: a sociedade, sua base existencial; a ordem, a sua finalidade; e a 

organização, os meios pelos quais os fins se realizam. Ou seja, há direito quando 

existe uma ordem social organizada, uma instituição2. 

Outra douta corrente doutrinária, esposada por Immanuel Kant, Giorgio Del 

Vecchio, Alessandro Levi, entre outros, propugna por diferente ponto de vista, de 

                                                           
2 BOBBIO, Norberto. In: Teoria da Norma Jurídica, p. 28. 
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que o direito seria uma relação intersubjetiva regulada por uma norma ou que seja 

dirigida para um determinado fim pretendido por ela3. 

É interessante relacionar o conceito de direito com o conceito de poder. 

Concebendo-se o poder como a possibilidade concreta de ação, então se pode 

entender o direito como a garantia externa ao exercício de um poder. Tal é a 

concepção do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho4. 

Segundo Carvalho, direito e garantia são uma só espécie acompanhada de 

dois acidentes: quando a garantia é ainda uma promessa, um compromisso, um 

dever assumido, ela se chama “direito”; passa a assumir o nome de garantia 

propriamente dita quando essa promessa se invista dos meios concretos de ser 

cumprida. 

Sem ser pensada como promessa de garantia, a noção de direito não teria 

nenhuma substancialidade, ao tempo que a garantia nada significaria se não fosse 

garantia de cumprir um compromisso anteriormente firmado. Portanto, seria o direito 

uma espécie de garantia do exercício de um poder. 

Cabe ressaltar que a recíproca não é verdadeira, ou seja, nem toda garantia é 

um direito. Para que este seja distinto das demais espécies de garantia, são-lhe 

necessários os requisitos da reciprocidade e da sociabilidade. Nesses sentido, a 

garantia pode ser chamada de direito quando for juridicamente recíproca e quando 

comprometer, ao menos em princípio, toda a sociedade. 

 

                                                           
3 BOBBIO, Norberto. In: Teoria da Norma Jurídica, p. 37. 
4 CARVALHO, Olavo de. In: Que é o Direito? p. 1. 
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No entanto, observa-se que a reciprocidade pode ter natureza direta ou 

indireta. O primeiro caso se daria quando a cada direito de um determinado sujeito 

corresponder uma obrigação para outro. Para a existência efetiva de um direito, 

exige-se que seja claramente indicado o titular da obrigação correspondente. Se um 

poder só pode ser garantido por outro mais forte, independente e a ele preexistente, 

e se o direito é a garantia do exercício de um poder, o titular da obrigação tem de 

possuir necessariamente algum poder que o titular do direito, por si, não possui. 

Mas, por definição, o exercício do poder necessário a garantir o exercício do 

direito alheio deve ser também um direito, e este também deve ser garantido por 

outro poder, e assim sucessivamente. Tal ciclo tornaria impossível a vigência de 

qualquer direito se não houvesse a acepção de reciprocidade indireta: para que 

exista direito é necessário que, se não sempre, ao menos em certos casos, o titular 

de um direito seja também titular da obrigação de garantir a outrem o exercício do 

poder necessário a lhe garantir esse direito. 

Por exemplo: os cidadãos têm o direito à proteção policial somente na medida 

em que tenha também algumas obrigações que garantam à autoridade policial o 

exercício de suas funções, como o pagamento dos impostos com que será 

sustentada a atividade policial. 

Enquanto a reciprocidade jurídica direta existe entre os titulares tomados dois 

a dois, a reciprocidade indireta só se realiza através de uma rede complexa de 

obrigações e direitos que constitui a totalidade do ordenamento jurídico vigente 

numa dada sociedade, o que torna a sociabilidade caráter específico do direito: não 

há direito fora do ordenamento jurídico em que se expressa a totalidade das 
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garantias e obrigações vigentes numa dada sociedade. Segundo tal concepção, não 

há direito fora da sustentação do sistema. 

O professor Olavo de Carvalho ressalta que tal conclusão não deve ser 

confundida com a discussão entre positivismo ou naturalismo jurídicos, pois a idéia 

de direito natural só é possível caso a natureza mesma seja enfocada como um 

sistema (ou ordenamento) jurídico – o que bastaria para mostrar que a prioridade do 

ordenamento sobre a norma isolada vale mesmo na hipótese do direito natural. 

O eminente jusfilósofo brasileiro Miguel Reale, em sua famosa Teoria 

Tridimensional, concebe o direito como uma conjugação de três elementos. Para 

Reale, seria o direito uma realização do bem comum (fato), ordenada, bilateral e 

atributiva (norma), visando à concretização da idéia de justiça (valor). Diz mais: 

Devemos concluir que a compreensão integral do Direito somente pode ser 
atingida graças à correlação unitária e dinâmica das três apontadas 
dimensões da experiência jurídica, que se confunde com a história mesma 
do homem na sua perene faina de harmonizar o que é com o que deve ser5. 

O filósofo separou três aspectos sob os quais a norma jurídica pode ser 

validada: o aspecto formal, se a norma está corretamente inserida no ordenamento 

jurídico sob o ponto de vista técnico; o aspecto social, se a norma atende às 

aspirações da sociedade; e o aspecto ético, se a norma tem um fundamento válido 

de ordem axiológica, ou seja, a exigência de um valor que a sustenha. 

Ao estudar as regras de conduta que constituem o direito, Norberto Bobbio, 

acompanhando Reale, também distinguiu três formas de valoração da norma, 

independentes entre si: validade, eficácia e justiça. 

                                                           
5 REALE, Miguel. In: Lições Preliminares de Direito, p. 68. 
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O problema da validade se resolve com um juízo de fato, um exame factual 

sobre a existência de uma regra jurídica sob o ponto de vista formal e técnico. Para 

julgar a validade de uma norma, em primeiro lugar, há que se fazer uma 

investigação empírica, racional, a fim de conhecer se a norma foi emanada pela 

autoridade competente para tal. Em segundo lugar, deve-se examinar se a norma 

ainda é válida, ou seja, se não existe norma mais atual que trate da mesma matéria 

e que tenha, expressa ou tacitamente, ab-rogado a norma em estudo. Finalmente, 

averigua-se a compatibilidade da norma com o sistema no qual está inserida, isto é, 

se existe nela divergência com norma hierarquicamente superior. 

O problema da eficácia refere-se à possibilidade da norma ser ou não seguida 

pelos seus destinatários - as pessoas a quem é dirigida e, no caso de violação, de 

haver sanção efetiva, impondo coercitivamente o seu cumprimento. O simples fato 

de existir jurídica e faticamente não garante eficácia à norma. Há normas que são 

seguidas universalmente, com espontaneidade. Estas são as mais eficazes, pois 

quase prescindem totalmente de coação estatal. Há outras que são seguidas, caso 

haja coação eficiente. Existem também aquelas que dificilmente são seguidas, 

mesmo que haja coação. E, por fim, temos as normas mais ineficazes, que nem são 

seguidas, nem há coação eficiente em caso de descumprimento. 

Enfim, chega-se ao problema da justiça, ponto a ser ressaltado por tratar-se 

do fundamento do direito. Bobbio afirma que justiça é a correspondência da norma 

aos valores basilares que inspiram e fundamentam um determinado ordenamento 

jurídico: 

Basta constatar que todo ordenamento persegue certos fins, e convir sobre 
o fato de que estes fins representam os valores a cuja realização o 
legislador, mais ou menos conscientemente, mais ou menos 
adequadamente, dirige a própria obra. No caso de se considerar que 
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existam valores supremos, objetivamente evidentes, a pergunta se uma 
norma é justa ou injusta equivale a perguntar se é apta ou não a realizar 
esses valores. Mas, também no caso de não se acreditar em valores 
absolutos, o problema da justiça ou não de uma norma tem um sentido: 
equivale a perguntar se essa norma é apta ou não a realizar os valores 
históricos que inspiram certo ordenamento jurídico concreto e 
historicamente determinado6. 

Tal problema defronta-se com a possibilidade de conflito entre o ser e o dever 

ser. A norma justa é aquela que corresponde ao que deve ser. Portanto, a 

investigação da justiça, dos fundamentos e valores encontra-se no campo 

deontológico do direito. 

                                                           
6 BOBBIO, Norberto. In: Teoria da Norma Jurídica, p. 46. 



2 FUNDAMENTOS DO DIREITO E A CRISE DOS VALORES 

Ao longo da história, vê-se duas principais correntes doutrinárias que buscam 

investigar os fundamentos do direito: positivismo e naturalismo. Para discernir o 

alcance dessa discussão, é preciso investigar as ambigüidades da doutrina 

positivista e conhecer as diversas formas do pensamento naturalista, ressaltando as 

diferenças de suas motivações. 

2.1 Juspositivismo 

Para um jusnaturalista, uma norma não é válida se não é justa; para a teoria 
oposta, uma norma é justa somente se for válida. Para uns, a justiça é a 
confirmação da validade, para outros, a validade é a confirmação da justiça. 
Chamamos esta doutrina de positivismo jurídico [...] 7. 

Foi a vontade da cientificidade que fez os positivistas se insurgirem contra as 

figuras ditas metafísicas do direito natural. A idéia básica do juspositivismo é calcada 

na auto-suficiência do direito positivo, proibindo especulações sobre a intenção do 

legislador ou as finalidades das regras de direito. 

                                                           
7 BOBBIO, Norberto. In: Teoria da Norma Jurídica, p. 59. 
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Para os positivistas, apenas o Estado tem competência para legislar e tal 

exclusividade implica esquemas de procedimentos necessários e suficientes para o 

estabelecimento de qualquer regra jurídica em qualquer campo. O direito é posto 

desde que suas regras são determinadas em conformidade com os procedimentos 

formais previstos para isso no âmbito legal do poder de Estado. 

Analisando-a pelos critérios de validade, eficácia e justiça, Bobbio conclui que 

a doutrina positivista reduz a justiça à validade8. Seria justo apenas o que tiver sido 

formal e regularmente posto. O positivismo é relativista, ou seja, não reconhece 

valores absolutos de justiça. Para os sofistas, justo seria o que fosse útil para o mais 

forte, ou seja, uma redução ainda mais radical da justiça à força. Tal doutrina foi 

refutada por Rousseau: 

A força é um poder físico, não imagino que moralidade possa resultar de 
seus efeitos; ceder à força é ato preciso, e não voluntário, ou quando muito 
prudente: em que sentido poder ser uma obrigação? (...) logo que a força 
faz o direito, com a causa muda o efeito, e toda a força, que excede a 
primeira, toma o lugar do direito dela. Logo que a salvo podes desobedecer, 
legitimamente o fazes, e, como tem sempre razão o mais forte, tratemos só 
de o ser (...) Se por força cumpre obedecer, desnecessário é o direito; e se 
não somos forçados a obedecer, que obrigação nos resta de o fazer?9. 

Para Hegel, a axiologia metafísica deve ser excluída da problemática do 

direito positivo, pois real é tudo o que é racional e vice-versa10. 

O positivismo jurídico trouxe como frutos a legalização do direito, a 

proliferação das decisões legislativas, a insistência na concepção do direito como 

sistema de mandamentos e regras, o crescimento da autoridade administrativa, as 

reivindicações cada vez mais numerosas feitas pelos sujeitos de direito. 

                                                           
8 BOBBIO, Norberto. In: Teoria da Norma Jurídica, p. 58. 
9 RUSSEAU, Jean-Jacques. In: Do Contrato Social, p. 26. 
10 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p.91. 
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Outro luminar do positivismo foi Hans Kelsen, segundo o qual não há direito 

que não o positivo, expressão de normatividade pura, sem contato com o conteúdo 

da vida social. Para Kelsen, a estatalidade era inerente ao  direito, que 

fundamentava sua soberania na norma fundamental hipotética, da qual decorriam a 

unidade e a validade de todos os sistemas de normas11. 

Como conseqüências do positivismo jurídico, da insistência da concepção do 

direito tão somente como sistema de mandamentos e regras, temos o aumento 

indiscriminado da autoridade administrativa, as crescentes reivindicações junto ao 

Estado para a efetivação de um número cada vez maior de supostos “direitos 

fundamentais”, ocasionando o inchaço do aparelho estatal. 

Desprezando a filosofia, o positivismo se contradiz no ponto em que pretende-

se “neutro” axiologicamente: 

Por um lado, afastando do campo jurídico toda normatividade 
transcendente, essa teoria jurídica – que tem forte propensão a rebaixar o 
direito, aquém de suas próprias prescrições, ao plano das condições 
empíricas, sociais ou históricas que as motivaram – redunda 
contraditoriamente afirmando a autonomia do direito na negação do caráter 
especificamente jurídico do direito12. 

Em sua pretensão cientificista, objetivista e realista, o positivismo imbuiu-se 

da missão de tornar o direito uma ciência “transparente e neutra”, afastando 

qualquer perspectiva essencialista, idealista e axiológica: justamente o contrário do 

que se propõe o jusnaturalismo. 

                                                           
11 REALE, Miguel. In: Teoria do Direito e do Estado, p. 80. 
12 GOYARD-FABRE. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 101. 
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2.2 Jusnaturalismo 

É antiqüíssima a idéia da existência de um direito universal, revelado ao 

homem pela razão, imbuído de uma intuição natural do justo e do injusto, eticamente 

superior ao direito positivo. Suas raízes podem ser encontradas desde os tempos 

bíblicos, na Torá e na concepção judaico-cristã de mundo. 

O conceito de direito natural remonta à antiguidade clássica, opondo-se ao 

convencionalismo, à tradição errática variável de povo para povo. O direito natural 

pressupõe a Polis, a maturidade filosófica, a civilização. É o esplendor da razão. 

O direito é natural no sentido daquilo que não provém do homem, mas de fora 

dele. É transcendente e precisa ser investigado. A filosofia política tem como objeto 

a descoberta do seu conteúdo. Dentro da noção de direito natural, o direito positivo 

deveria espelhar essa consciência superior, sendo a única maneira de se legitimar a 

ordem em seus fundamentos últimos, transcendentes. 

No Decálogo, um dos pontos culminantes da moral judaica, há a ética das 

relações interpessoais e com Deus, mas não se pode encontrar a relação entre o 

indivíduo e o Estado. Tal relação pode ser vista apenas em leis menores e esparsas. 

Há a notável ausência do elemento político, tão caro aos filósofos gregos. 

O apóstolo Paulo exalta a liberdade como princípio universal do Cristianismo: 

Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a 
colocar-vos debaixo do jugo da servidão. [...] Porque vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à 
carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre 
numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo13. 

                                                           
13 Gálatas 5:1, 13-14.  
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Sócrates, Aristóteles, Cícero, Justiniano e outros clássicos defendem a 

existência dessa mesma noção de que há uma justiça transcendente, 

essencialmente boa e reta, à qual deve amoldar-se o conceito de direito. Esse 

conceito de direito natural era desconhecido da tradição judaica, até que os filósofos 

cristãos viessem a fazer a síntese com a tradição grega. Só com Agostinho e, 

depois, com Tomás de Aquino, a administração do Reino desse Mundo foi objeto de 

reflexão, firmando-se uma teologia civil14. 

Posteriormente, tais idéias vieram a ser sistematizadas, por volta do século 

XVII, pelo holandês Huig Van Der Groot (1583-1645), conhecido como Hugo Grotius. 

Ele afirmava que o fundamento do Direito reside na própria natureza humana e que, 

além da legislação positiva, há um direito ideal, formado por princípios imutáveis e 

verdadeiros em qualquer lugar, cognoscíveis ao homem por intermédio da razão. O 

objetivo principal do legislador deveria ser o de adaptar a lei à Lei eterna. 

Influenciado por essa nova forma de naturalismo, o Código Napoleônico traz 

em sua introdução: "Existe um direito universal, imutável, fonte de todas as leis 

positivas, e que não é mais do que a razão natural enquanto diretora de todos os 

povos da terra". A Escola de Exegese, surgida posteriormente, intentava preservar o 

conteúdo do Código, que se supunha o instrumento de expressão completa do 

Direito Natural racionalista15. 

                                                           
14 FREITAS, Ana Beatriz Madeira Campos. In: A Influência do Cristianismo na Evolução da Idéia do 
Princípio da Dignidade Humana, p. 51.  
15 MAGALHÃES FILHO. Glauco Barreira. In: Hermenêutica Jurídica Clássica, p. 58. 



 24

Essa forma de direito natural se define como composto de princípios inerentes 

à própria essência humana. É constituído pelos princípios que servem de 

fundamento ao direito positivo que, se não estiverem alinhados a tais princípios e 

valores, será considerado injusto. 

É um direito espontâneo, que se origina da própria natureza social do homem 

e é revelado pela conjugação da experiência e razão, constituindo-se por um 

conjunto de princípios de caráter é universal e imutável. 

Sob um ponto de vista objetivo, o direito natural judaico-cristão é um sistema 

de valores apreendidos pela razão humana e originados da razão divina, cuja 

finalidade seria a ordenação da vida social baseada na dignidade humana 

decorrente de sua criação à imagem e semelhança de Deus. Subjetivamente, o 

direito natural manifesta-se em garantias assecuratórias da possibilidade de vida 

condizente com a dignidade humana a cada indivíduo. 

Diante da conflito antitético entre jusnaturalismo e juspositivismo, cresceu o 

movimento sintético no sentido de  dar força normativa aos princípios. O 

aprofundamento da divisão conceitual entre regras e princípios como elementos 

constituintes das normas jurídicas posicionou os princípios como responsáveis pela 

legitimidade do ordenamento jurídico16. 

Fundamentado na ascensão dos valores, no reconhecimento da 

normatividade dos princípios e na essencialidade dos direitos fundamentais, do 

confronto dialético entre juspositivismo e jusnaturalismo surge o pós-positivismo. 

                                                           
16 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: A Essência do Direito, p. 64-65. 
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2.3 Pós-positivismo 

O movimento filosófico depois da Segunda Grande Guerra inicia uma nova 

reflexão do direito e da sua função social, voltando à cena a discussão dos princípios 

e das regras precursores de uma verdadeira teoria dos direitos fundamentais. Volta-

se a discutir o direito e a ética, revelando o valor intrínseco da dignidade da pessoa 

humana preconizada outrora, colocando o homem como fim do direito, não meio. 

Fundada na crítica ao afastamento axiológico do positivismo, a teoria de John 

Rawls17 surge na década de setenta, marcando o renascimento da discussão da 

justiça como valor imprescindível à sociedade contemporânea. Ela busca nas 

concepções kantianas a noção da indispensabilidade de tratar o homem como fim da 

justiça, não meio. Resgata o homem como objetivo maior da sociedade, enquanto o 

centro de toda a racionalidade. 

Kant entendia que a moralidade poderia resumir-se num princípio 

fundamental, a partir do qual se derivariam todos os nossos deveres e obrigações, 

que chamou imperativo categórico. Para ele, o princípio moral essencial afirmaria 

que a moralidade exigiria tratar as pessoas sempre como um fim e nunca apenas 

como um meio, significando exatamente que o valor dos seres humanos estaria 

acima de qualquer preço18. Ora, se os seres humanos são racionais e, por sua 

dignidade, são a finalidade do direito, nunca se deverá manipular as pessoas, ou 

usá-las para alcançar objetivos, sejam quais forem. 

O pós-positivismo supera o legalismo, reconhecendo valores comuns da 

sociedade. Se o positivismo jurídico visava dar ao direito características análogas às 

                                                           
17 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 309. 
18 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 338-340. 
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ciências exatas e naturais, buscando uma pretensa objetividade científica, com 

ênfase à realidade observável, isso acabou apartando o direito da moral e dos 

valores transcendentes, ou seja, do próprio conceito de justiça, para muitos. Além 

disso, o positivismo acabou se prestando a variadas formas de totalitarismo, como o 

fascismo, o nazismo e o comunismo. 

Depois do trauma da Segunda Grande Guerra, o mundo viveu um novo 

movimento para reflexão do direito e da sua função social, sua interpretação com a 

definição de valores e, principalmente, a discussão de princípios e de regras 

precursores de uma teoria dos direitos fundamentais. 

O pós-positivismo tem como antecedentes históricos as declarações de 

direitos19 surgidas nos séculos XVII e XVIII. A Petição do parlamento inglês de 1628, 

a Bill of Rights, de 1689, também na Inglaterra. As liberdades conquistadas pelos 

britânicos inspiraram os colonos da América a lutar pela independência e, 

influenciados pelas conquistas americanas, os franceses a fazerem sua Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Logo em seguida, os americanos 

agregaram dez emendas garantidoras à sua Constituição. 

Por fim, já no pós-guerra, em 1948, impactada pelo choque do Holocausto, a 

recém-criada ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

juntamente com o reconhecimento do Estado de Israel. Tais declarações e a 

posterior incorporação de seus elementos no direito positivo são o lastro do pós-

positivismo jurídico, fundamentado na normatividade dos princípios e o retorno da 

discussão dos valores, com a reaproximação da ética do direito. É a Constituição 

sendo encarada como um sistema aberto de princípios e regras, fundamentado por 

                                                           
19 Ver Anexo A – Declarações de Direitos. 
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valores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos 

direitos fundamentais desempenham papel central. 

Violar um princípio é muito mais grave do 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 ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais20. 

Os princípios positivados objetivam a condensar valores e dar unidade ao 

ordenamento, além de orientar a atividade do intérprete. Na Constituição brasileira 

temos os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o da dignidade da 

pessoa humana, realçando o amplo e irrestrito acesso à justiça como elemento 

instrumental indispensável para a exigibilidade e a efetivação dos direitos, podendo 

destacar a prestação jurisdicional efetiva como direito fundamental decorrente tanto 

da dignidade da pessoa humana como do próprio Estado Democrático de Direito. 

2.4 Estado Democrático de Direito 

O conceito de Estado Democrático de Direito, para muitos, é ambivalente. 

Num ponto de vista objetivo, o Estado de Direito, defensor das liberdades contra a 

opressão estatal, está fortemente ligado à idéia central do Liberalismo. No entanto, 

agregados os seus componentes democráticos e socializantes, ele se aparenta com 

as teses progressistas. No Estado Democrático de Direito observa-se o conflito entre 

a recusa liberal do absolutismo e a recusa socialista do individualismo21. 

                                                           
20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. In: Elementos de Direito Administrativo, p. 230. 
21 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Princípios Filosóficos do Direito, p. 338. 
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A doutrina original do Estado de Direito se opõe à idéia do Estado autoritário, 

quase divinizado, policial e arbitrário. No entanto, diante do apelo ao sufrágio 

universal, o reconhecimento de uma nova cidadania onde cada um, 

independentemente do mérito o dos valores, é reputado igual a todos os demais, em 

todos os aspectos, questiona-se novamente o Estado de Direito, suspeitando-se que 

ele ainda traz seqüelas de “classes” e “diferença” que devem ser banidas. 

Portanto, a definição ideológica do Estado Democrático de Direito é difícil de 

ser feita, podendo pender tanto para o liberalismo, que defende os valores da 

liberdade, da propriedade e do respeito ao indivíduo; quanto aos do progressismo 

esquerdista socializante, de viés estatista: 

A dificuldade mais temível em que tropeça o filósofo do direito quando se 
indaga sobre o Estado DE Direito não reside na sua inspiração política (...), 
penosa de definir. Ela se deve à concepção do sujeito de direito e dos 
direitos e das liberdades que ele pretende proteger22. 

A democracia representativa, participativa e pluralista estrutura o Estado 

Democrático de Direito, garantindo a realização concreta dos direitos fundamentais 

através de mecanismos estatais, que devem ser ativados por iniciativa do indivíduo, 

pois o povo deve ser soberano. 

O pós-positivismo alega ser possível a humanização do direito através de 

princípios positivados na ordem constitucional mediante uma nova hermenêutica 

comprometida com as variáveis aspirações sociais e técnicas interpretativas de sua 

aplicação. A novidade que o pós-positivismo traz não é a do reconhecimento da 

existência de princípios pela ordem jurídica, mas de sua força normativa. 

                                                           
22 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Princípios Filosóficos do Direito, p. 347. 
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Não obstante concorde com a necessidade de desenvolvimento hermenêutico 

e metodológico que vise ao aprimoramento da aplicação material dos princípios, 

direitos e garantias constitucionais, Magalhães Filho repudia o afastamento do direito 

natural: 

Sem a fundamentação filosófica no Direito Natural, os direitos humanos 
serão pontos de partida retóricos para a defesa de qualquer postulação. 
Assim, esses direitos perderão o seu conteúdo ético, tornando-se fórmulas 
vazias para todas as argumentações falaciosas e sofísticas23. 

Na trajetória que os conduziu ao centro do sistema jurídico, os princípios 

tiveram de superar a crença de que teriam uma dimensão puramente axiológica, 

ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. 

A dogmática moderna traz o entendimento de que as normas constitucionais 

enquadram-se em duas grandes categorias diversas: as regras, com incidência 

restrita às situações específicas às quais se dirigem; e os princípios, mais abstratos, 

possuidores de uma finalidade mais destacada no sistema. A sistematização de 

Ronald Dworkin entre regra e princípio e seus diferentes papéis passou a constituir o 

conhecimento convencional na matéria24. 

Regras são proposições normativas aplicáveis mediante subsunção do fato à 

norma. Princípios contêm, normalmente, uma maior carga axiológica, um 

fundamento ético que indica uma determinada direção a seguir. Num ordenamento 

jurídico desse molde, os princípios não devem entrar em contradição, pois não 

qualificam direta e concretamente as condutas como lícitas ou ilícitas, mas apenas 

consagram valores. Tal qualificação só ocorrerá mediante ponderação de princípios. 

                                                           
23 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira de. In: Teoria dos Valores Jurídicos, p. 226. 
24 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 212. 
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Essa ponderação é a técnica pela qual se procura estabelecer o peso relativo 

de cada um dos princípios contrapostos no caso concreto, fazendo concessões 

recíprocas de modo a produzir um resultado socialmente desejável, sacrificando o 

mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição. Tal 

ponderação não pode ser feita de forma arbitrária, mas pautada pelo princípio da 

razoabilidade com a preservação, tanto quanto possível, do núcleo mínimo do valor 

que esteja cedendo passo. O princípio da proporcionalidade relaciona fins e meios a 

fim de assegurar que os últimos sejam adequados para se atingir os primeiros, numa 

dada situação fática, de maneira que sejam defendidos os direitos fundamentais 

perante o poder estatal. Seguindo o ensino de Magalhães Filho: 

No Estado Democrático de Direito reconhece-se a dignidade da pessoa 
humana e a autonomia individual diante do Estado (princípio do Estado de 
Direito), faz-se a inserção do homem livre num processo democraticamente 
comunicativo (princípio democrático) e se procura possibilitar a garantia 
existencial do indivíduo nos planos social, econômico e cultural (princípio do 
Estado Social)25. 

A idéia de que há princípios e valores inerentes à natureza humana nos 

remete novamente à concepção jusnaturalista, em suas vertentes transcendente e 

transcendental. A primeira, de fundo tomista, ensina que o direito natural é superior 

ao positivo e independente dele, expressos pela razão divina e apreensíveis pela 

razão humana. Tais imperativos éticos seriam absolutos e imutáveis, condizentes 

com a ordem divina criadora do cosmos. A segunda, numa linha kantiana, só admite 

o direito natural como fruto da experiência histórica, de conteúdo variável, sem 

prejuízo de uma forma constante. Esse conteúdo axiológico invariável e constante 

caracteriza o núcleo do Direito Natural, raiz e origem dos princípios gerais de direito, 

comuns a todos os ordenamentos jurídicos. 

                                                           
25 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: A Essência do Direito, p. 45-46. 
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Magalhães Filho, em adaptação do jusnaturalismo tomista a elementos do 

pensamento de Max Scheler, demonstrando que a idéia de Direito Natural não 

corresponde ao engessamento do Direito Positivo, ensina que há necessária 

complementaridade entre o Direito Positivo e o Direito Natural – referenciado a 

princípios e valores transcendentais e eternos, inteligíveis da razão divina: 

O Direito Positivo deve reconhecer os primeiros princípios de Direito 
Natural, prescrever suas conclusões e estabelecer as determinações. As 
determinações não podem contrariar o Direito Natural, mas são de natureza 
histórico-condicionada, pertencendo, com exclusividade, ao Direito 
Positivo26. 

2.5 A Crise dos Valores 

Nos dias atuais, tem-se observado uma grave crise política, social e moral, 

que traz sérios reflexos ao direito. Modernidade e pós-modernidade trouxeram males 

que funcionaram como verdadeiros venenos para a sociedade, como o agnosticismo 

ético, o relativismo e o cinismo filosófico. Na modernidade, a lei deixou de ser um 

instrumento de justiça para ser mero instrumento de administração do Estado, 

enquanto deveria espelhar a administração da justiça respeitando-se a natureza 

humana e defendendo os indivíduos dos abusos do poder. 

Com os parlamentos cada vez mais comprometidos com o populismo político, 

o oposto da ética filosófica, a lei virou ela mesma o instrumento de opressão, 

disfarçada de “justiça social”. Aparências democráticas tornam indolor o processo 

sistemático de supressão das liberdades e violação das garantias individuais27. A lei 

passa a ser o meio pelo qual os agentes do Estado possam agir contra os 

indivíduos, a partir das determinações dos governantes. O cidadão fica indefeso. 

                                                           
26 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: Teoria dos Valores Jurídicos. p.224. 
27 OLIVEIRA NETO, Pedro Augusto de. O Princípio da Legalidade como limite negativo ao Poder 
Político: garantia do Estado Democrático de Direito, p. 49. 
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Leo Strauss atribui o surgimento do nazismo ao abandono do conceito 

filosófico do direito natural. Ele insiste na oposição da tradição clássica ao 

historicismo, corrente filosófica que entende que o direito varia no tempo e no 

espaço, sem que haja um elemento natural transcendente que possa lhe dar uma 

substância permanente. É o relativismo jurídico que irá fundamentar o arbítrio 

legislativo dos Estados modernos, a fonte de todas as violências dos Estados 

nacionais, seja contra os seus súditos, seja contra os seus adversários28. 

O historicismo, o hegelianismo, o marxismo e todas as suas variantes valem-

se do positivismo jurídico enquanto solução prática e enquanto instrumento do 

relativismo, do totalitarismo estatal, justificando o poder pela força. Enquanto os 

historicistas negam a verdade, afirmando que esta depende do momento histórico 

vivido, a tradição clássica admite como fato que a verdade existe e é acessível ao 

homem como homem. O abandono da tradição clássica é o ponto de partida que irá 

desaguar no relativismo moral, a fonte poluída de todas as misérias éticas, políticas 

e sociais. 

Tais venenos estão na base da crise dos valores gerada pelo deslocamento 

de fundamentação do direito da razão divina para a razão humana. A divinização do 

relativo em detrimento do absoluto gera a desintegração paulatina e progressiva da 

moral e da própria estrutura da sociedade. 

A modernidade é marcada pela ruptura com a forma clássica, judaico-cristã 

de abordar a ciência política e o poder. Terá em Hegel o seu maior inspirador 

filosófico e em Nietzsche o seu maior profeta. A declarada “morte de Deus”, o 

abandono da busca da raiz transcendente da existência como fundamento último da 

                                                           
28 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno, p. 466. 
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ordem histórica e do espírito, a difusão do niilismo, do historicismo, do relativismo e 

do positivismo “puro” que pautaram a produção das ciências sociais nos últimos dois 

séculos são os principais fatores responsáveis pela crise moral, ética, política e 

social dos dias atuais. Esses conceitos modernos são o fundamento dos 

movimentos dirigistas e intervencionistas, coletivistas de todas as naturezas. 

Na modernidade, desaparece a idéia de um direito natural, substituída pelo 

positivismo jurídico puro. O maquiavelismo político prega, para a obtenção do fim 

último da “paz” e da “governabilidade”, a prática do mal instrumental. Nenhum dos 

filósofos gregos ou cristãos poderia endossar tamanha calamidade moral. 

A concepção naturalista sofreu uma brusca mudança depois da obra de 

Thomas Hobbes29, fazendo com que o direito natural assumisse a forma da própria 

modernidade, levando as teses de Machiavelli ao limite. 

A obra de Hobbes abre caminho para o positivismo jurídico, propondo o 

absolutismo político ao depositar nas mãos do Estado o poder supremo sobre as 

pessoas, tornadas uma massa de indivíduos fragmentados. Ele faz da lei positiva o 

disciplinador da comunidade, elegendo o estado laico como soberano, substituindo o 

princípio do summum bonum – no qual se buscava a prática das virtudes e o apelo à 

revelação divina para aperfeiçoamento moral das pessoas – pelo summum malum – 

onde maior dos valores é o apego à vida por medo da morte: 

Chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado do que 
temido. [...] O amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem 
quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas; mas o 
temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha30. 

                                                           
29 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 78. 
30 MACHIAVELLI, Nicolo. In: O Príncipe, p. 99-100. 
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Em contraste, quando todo o povo hebreu está reunido ao pé do Monte Sinai, 

firmando a Aliança com Deus, a narrativa do Êxodo 20:18-20 mostra que a base 

daquela aliança não era o medo do castigo, mas justamente o amor: 

E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o 
monte fumegando; e o povo, vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E 
disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos; e não fale Deus conosco, 
para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio 
para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que 
não pequeis. 

O texto mostra que a ética divina não ensina a governar pelo medo, mas pelo 

amor. “Não temais” é a mensagem central, revelando que a preocupação de Deus é 

com o bem de seus súditos, a fim de que não pecassem. 

Deus também morreu para Hobbes, pois apenas a razão humana – mais  

propriamente as razões de Estado – é que pautarão as decisões de governo, como 

elemento a nortear o processo de criação da ordem jurídica e da administração da 

justiça, que perde assim toda a conexão com seus fundamentos transcendentes. 

Prevalece desde então os “critérios científicos”. 

Nietzsche escreveu sobre o novo ídolo, o novo deus que emerge da 

modernidade atéia31. Mas para a tradição clássica judaico-cristã esse deus não era 

novo. Ele era o velho diabo, a Antiga Serpente, o Anticristo. A história revelou o erro 

de Hobbes. O medo da morte não foi o principal motor da obediência política e não 

garantiu a paz social. As Grandes Guerras mostraram que a declaração da morte de 

Deus acabou levando à morte dos homens. O mesmo vácuo moral gera a violência 

diária que destrói a vida das pessoas e lota as prisões, a despeito do vasto aparato 

repressivo dos Estados. 

                                                           
31 NIETZSCHE, Friedrich. In: Assim falou Zaratustra, p. 51-52. 
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Tal definição de direito reduz a justiça à mera obrigação de cumprimento de 

contratos. No entanto, o indivíduo, sem um lastro moral, sente-se cada vez menos 

compelido a cumpri-los, exigindo mais a sanção estatal, fortalecendo e engordando 

o Leviatã. Segundo os princípios judaico-cristãos, os contratos são cumpridos 

porque os indivíduos o desejam, em nome de valores como honra, honestidade e 

verdade. Quando a simples sanção positivada é tudo o que resta como garantia da 

efetividade da norma, a tendência é para a anomia e a violência. 

A modernidade proclama a possibilidade da “salvação” pelos meios materiais, 

ainda nesse mundo, rompendo com a tradição escatológica judaico-cristã. A ordem 

buscada na instância transcendente é substituída pela lógica do materialismo e do 

hedonismo amoral. Voegelin32 aponta que, ao invés de tentar compreender a 

realidade como ela é, os modernos objetivam moldar a realidade aos seus próprios 

caprichos e submeter a humanidade a uma reengenharia social. Enxergando a 

modernidade não apenas como uma reedição do paganismo, mas como uma 

doença do espírito humano que precisa ser curada, Voegelin propõe um retorno aos 

valores clássicos e judaico-cristãos como solução para a crise, valorizando filósofos 

como Agostinho, que separaram a Cidade de Deus da dos homens, dessacralizando 

o mundo, a economia e a política, enquanto os modernos fazem o caminho inverso. 

A noção de uma moral supracultural pode resultar da vida em enormes blocos 

civilizacionais multiculturais. Isto pode induzir ao relativismo, mas também pode levar 

à busca de um padrão de abstração e abrangência maiores, mais científicos, 

fundados no Absoluto, critério supremo para a definição do bem e do mal. 

                                                           
32 VOEGELIN, Eric. In: A Nova Ciência da Política. 
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A distinção entre os códigos morais historicamente condicionados e a moral 

essencial, universal, que se obtém por redução fenomenológica nos moldes de 

Husserl33, reside no fato de que os primeiros compõem-se de normas positivadas, 

no sentido kelseniano, e esta se compõe de princípios e valores. A filosofia da moral 

deve ater-se ao campo dos princípios. Assim, o relativismo histórico e sócio-

antropológico pode conciliar-se com a imutabilidade dos princípios, que são o 

sentido efetivo e concreto por trás das normas. 

Os princípios universais devem ser os mesmos em todos os códigos morais 

historicamente vigentes, estando subentendidos como pressupostos lógicos na 

aplicação prática dessas normas. Funcionam como um método cuja função é auxiliar 

na busca de soluções adequadas e justas para os conflitos sociais, visando ao 

aperfeiçoamento institucional e cultural. A tradição judaico-cristã coloca a Verdade 

Absoluta como sendo parte da essência de Deus: 

A verdade absoluta não é algo que Deus decide; é algo que Deus é. Ela é 
universal e eterna como Deus; existe objetivamente fora de nós assim como 
Deus a tudo transcende. A razão de termos o conceito de algumas coisas 
como certas e outras como erradas é porque há Deus. A razão de 
pensarmos nos atos como justos ou injustos é porque Deus é justo. A razão 
de o amor ser uma virtude e o ódio ser um vício é porque Deus é amor. A 
razão de preferir-se a honestidade ao engano é porque Deus é 
verdadeiro34. 

Adiante, encontra-se a demonstração da forte identificação dos valores 

judaico-cristãos com os do Direito Natural e sua influência nos princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
33 GOYARD-FABRE, Simone. In: Os Fundamentos da Ordem Jurídica, p. 277-278. 
34 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: Teoria dos Valores Jurídicos, p.75. 



3 ANÁLISE HISTÓRICA DOS VALORES JUDAICO-CRISTÃOS 

Uma das concepções mais coerentes do Direito Natural é a que o retrata 

como sistema de valores evidenciados na razão humana na medida em que ela 

participa da razão divina35. Ao longo da história, poucas idéias, sistemas, filosofias, 

culturas ou religiões se identificaram tanto com “a razão divina” quanto o 

monoteísmo judaico-cristão. 

Trazendo em seu bojo um poderoso conteúdo axiológico, baseando-se na 

relação direta de Deus com a humanidade, criada à Sua imagem e semelhança, o 

monoteísmo judaico-cristão lançou valores e princípios que se confundem com os 

próprios fundamentos da civilização ocidental. 

3.1 Do Tigre ao Nilo 

Israel é oriundo da civilização mesopotâmica que se desenvolveu na região 

dos rios Tigre e Eufrates durante o terceiro milênio antes de Cristo. O povo que 

fundou essa civilização foi o sumério36. 

                                                           
35 MAGALHÃES FILHO, In: Teoria dos Valores Jurídicos, p. 225 
36 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 32. 
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 Os sumérios surgiram por volta da metade do quarto milênio e pode-se 

presumir que introduziram a escrita na civilização humana. Paralelamente, na região 

onde hoje é Israel, então denominada Canaã, apareceram culturas bem mais 

atrasadas que os sumérios, o que ocorreu também no Egito, com origens 

remontadas ao quinto milênio. No entanto, essas culturas, no período de 3500 a.C., 

apresentavam um quadro muito pobre quando comparadas com as culturas 

mesopotâmicas. Os egípcios viriam a florescer pouco mais tarde37. 

A primeira época documentada por inscrições que podem ser lidas foi o 

terceiro milênio, quando se convenciona datar o começo da História. Tais inscrições 

são sumerianas. Assim como as demais civilizações da época, os sumérios tinham 

religião essencialmente politeísta, que governava a vida do povo. As leis eram 

totalmente vinculadas à religião. 

No entanto, na Mesopotâmia havia uma civilização semítica bem 

desenvolvida, além dos sumérios. Os acádios chegaram à região como nômades em 

épocas remotas e se estabeleceram inicialmente ao norte da Suméria. Eles 

assimilaram a cultura suméria em vários aspectos, embora tenham mantido a sua 

língua semítica, inteiramente diferente do sumério, que depois foi largamente 

adotada na região, relegando a língua suméria aos eruditos e religiosos. Por volta de 

2300 a.C., o acadiano Sargão fundou o primeiro império da História humana, 

mudando o centro do poder da religião para as suas mãos. Os reis acádios 

postulavam atributos divinos e detinham poder absoluto. O domínio acádio 

estendeu-se da Mesopotâmia à Arábia, chegando às raias da Índia38. 

                                                           
37 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 37. 
38 BRIGHT, J. op. cit., p. 36. 
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 Paralelamente, o Estado egípcio era bem diferente do acádio-sumeriano. Se 

neste o rei tinha atributos divinos, naquele o faraó era um deus, com poderes divinos 

absolutos. As leis emanavam da vontade do rei-deus, que tinha o dever de manter a 

justiça. A religião egípcia era um politeísmo altamente desenvolvido39. 

Entre as prolíficas culturas do Eufrates e do Nilo, desenvolveu-se uma 

civilização na região de Canaã (atual Israel). Menos desenvolvidos que acádios e 

egípcios, os cananeus eram semitas politeístas que se organizavam em cidades-

estado e empregavam uma escrita silábica modelada sobre os hieróglifos egípcios. 

Essas três civilizações sofreram gradativas evoluções e modificações, 

ascensões e declínios, invasões de outros povos nômades e seminômades por todo 

o terceiro milênio. Foi desse caldo que nasceu o povo israelita, na primeira metade 

do segundo milênio. O surgimento Israel se deu num mundo já antigo40. 

3.2 De Hebreu a Israelita 

Israel veio a lume dentro de um contexto de profundas modificações históricas 

pelas quais o mundo passou. A Mesopotâmia jazia governada por dinastas amorreus 

- povo nômade invasor - que adotaram parte da religião suméria e a essência da 

escrita acádia. Uma dessas dinastias amoritas fundiu-se com elementos semitas e 

originou a Babilônia, que se estabeleceu por volta do ano 1830 a.C. A luta pelo 

poder na região era entre os assírios, povo que arrogava ser o remanescente da 

civilização acádia e suméria, os babilônios e os demais amorreus41. 

                                                           
39 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 40. 
40 BRIGHT, J. Idem, p. 45. 
41 BRIGHT, J. Idem, p. 63. 
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Em contraste, o Egito vivia tempos de estabilidade e prosperidade dificilmente 

igualadas em sua história, no auge do Médio Império. Sua influência estendia-se por 

toda Canaã, que era habitada pelo cananeus e amorreus, povos que acabaram se 

confundindo. Na época da XIII Dinastia egípcia, a influência sobre Canaã decresceu 

e os príncipes cananeus retomaram a autonomia sobre suas cidades-estado. A 

Mesopotâmia tornou-se palco de intensas disputas pelo poder entre os amorreus, 

assírios e babilônios. Estes se saíram vencedores, entre 1728 e 1686 a.C., sob o 

comando de Hamurabi. O seu código representa um esforço de consolidação e 

unificação da tradição legal de várias cidades e áreas fora do reino42. 

Nesse intenso movimento de populações, destaca-se o personagem Abraão, 

um arameu - povo de origens semitas. Abraão é considerado o fundador do 

monoteísmo na História humana. Conta a narrativa bíblica que ele deixou sua terra 

natal e migrou para a região cananéia movido por uma promessa de Deus, que se 

revelou a ele como Deus único, e com o qual fez uma aliança eterna, que incluía a 

promessa de torná-lo uma grande, próspera e numerosa nação43. 

A aliança era uma modalidade contratual muito comum na Antigüidade44 que 

se estabelecia mais freqüentemente nos moldes da suserania e da vassalagem, isto 

é, garantia benefícios e proteção do suserano (chefe supremo, mais forte e 

poderoso) ao vassalo (servo mais fraco e dependente). Em contrapartida, exigia-se 

lealdade exclusiva do vassalo ao suserano. A lealdade do vassalo era demonstrada 

por estipulações da aliança, com a advertência de que qualquer violação dessas 

estipulações implicaria no direito de castigo por parte do suserano. 

                                                           
42 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 65. 
43 JOHNSON, Paul. In: História dos Judeus, p. 27. 
44 JOHNSON, Paul. Idem, p. 29. 
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A aliança de Deus com Abraão foi manifestada em forma de promessas que 

constituiriam Abraão numa grande nação. Seu filho Isaque e seu neto Jacó, que teve 

o nome mudado para Israel (o que luta com Deus), renovaram a Aliança, tornando-

se os patriarcas do povo hebreu (palavra derivada de hapiru, que designava classe 

de pessoas marginais, sem cidadania e sem morada fixa)45. 

Motivados por uma grande fome regional, os hebreus migraram para o Egito, 

então governado pelos hicsos. Lá, acabaram sendo feitos escravos após a expulsão 

dos hicsos. As promessas abraâmicas começaram a ser cumpridas após quatro 

séculos de cativeiro e sua respectiva saída do Egito. Liderados por Moisés, 

peregrinaram pelo deserto do Sinai durante décadas. Foi lá que o povo hebreu 

converteu-se na nação de Israel, tendo recebido suas leis no Monte Sinai46. 

3.3 A Revolução do Decálogo 

A lei israelita, ou Constituição da Aliança, de cerca de 1440 a.C., em seus 

mais de 600 mandamentos contidos no Pentateuco (livros bíblicos de Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), pode ser relacionada em suas origens 

com alguns códigos mais antigos como o de Ur-nammu, sumério-acádio, de 2050 

a.C.; as Leis de Eshunna, acadianas, de cerca de 1800 a.C., o Código de Hamurabi, 

de 1726 a.C., além da influência egípcia, pois o legislador israelita foi criado na corte 

do faraó Seth I. No entanto, o fato de Moisés ter transcrito a lei de Israel em placas 

de pedra sinaliza um afastamento do Egito, onde o direito era não-escrito, baseado 

nos costumes tradicionais e na vontade do soberano. A positivação demarcava uma 

reaproximação das origens semitas do povo israelita47. 
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46 BRIGHT, J. Idem, p. 193. 
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Porém, a lei mosaica tinha uma característica até então jamais vista, que a 

singularizava entre os demais códigos do segundo milênio antes de Cristo. Suas 

divergências de outros códigos antigos são tantas e tão fundamentais a ponto de 

torná-las algo inteiramente novo. Todos os demais códigos e leis eram ditos 

inspirados por divindades e outorgados por um líder soberano sendo, porém, 

revogáveis, reformáveis e alteráveis, conforme a conveniência dos soberanos 

posteriores. Opostamente, no Pentateuco, Deus sozinho escreve a Lei através de 

Moisés. É o Direito Natural divinamente positivado48. 

Não há um mandamento sequer que tenha sido creditado a um agente 

humano. Portanto, a Lei revelada é inalterável. A nenhum rei israelita, por mais 

poderoso e carismático que fosse, era permitido acrescentar ou alterar dispositivos 

da Constituição da Aliança. Em Israel, não havia distinção entre lei religiosa e 

secular, ou entre lei civil, penal e moral. Eram todas uma, assim como o seu Deus49: 

I - Não terás outros deuses diante de mim. 

II - Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que 
há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da 
terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu 
Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a 
terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a 
milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 

III - Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não 
terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 

IV - Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e 
farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; 
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está 
dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, 
o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou o 
Senhor o dia do sábado, e o santificou. 
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O cerne da lei mosaica é o Decálogo, conjunto de dez princípios encontrados 

na Torá. Os quatro primeiros são relativos ao relacionamento do homem com Deus. 

O quinto estabelece uma ponte entre o primeiro grupo e os cinco restantes, relativos 

a relacionamentos humanos: 

V - Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na 
terra que o Senhor teu Deus te dá. 

VI - Não matarás. 

VII - Não adulterarás. 

VIII - Não furtarás. 

IX - Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

X - Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu 
próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu 
jumento, nem coisa alguma do teu próximo50. 

Para um sumário abrangente da conduta correta para com Deus e o homem, 

aceito e gravado nos corações de todo um povo, não existe na Antigüidade nada 

comparável aos Dez Mandamentos. O Decálogo foi base para o estabelecimento da 

Aliança feita por Abraão, renovada por Isaque e Israel, publicada por Moisés e 

firmada com todo o povo, ao pé do Sinai. A Aliança é única na História por ser, não 

um pacto entre estados, mas entre Deus e um povo. É o coração de um elaborado 

sistema de 613 leis, onde 248 são mandamentos e 365 são proibições51. 

Outra classificação é a que divide as leis em apodíticas e casuísticas. As 

primeiras são mandamentos diretos, aplicáveis, de interpretação extensiva, i.e. 

Levítico 19:11-12: “não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade para com 
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o teu próximo; nem jurareis falso pelo Meu Nome, pois profanaríeis o nome do vosso 

Deus: Eu Sou o Senhor”. Tais leis são paradigmáticas, isto é, estabelecem modelos 

e padrões a serem seguidos, e têm fundamento na razão divina. Opõem-se ao 

legalismo estrito baseado na força. 

As casuísticas são leis cujos elementos de aplicação são condicionais e 

restritivos. Por exemplo, Deuteronômio 15.12: “Quando um de teus irmãos, hebreu 

ou hebréia, te for vendido, seis anos te servirás, mas no sétimo o despedirás forro”. 

A lei se aplica ao israelita possuidor de escravos hebreus, que deve libertá-los ao 

final de seis anos de serviço. 

3.4 A lei e a evolução política dos israelitas 

Como nação, Israel começou organizado numa Liga de 12 tribos, obedecendo 

a um regime confederativo descrito como teocracia-democrática, onde Deus era o 

soberano que se fazia impor através de sua Lei. Intermediando a divindade, havia os 

profetas e os juízes. Os primeiros tinham o papel de alertar para desvios e injustiças, 

os segundos, de ministrar a justiça nas tribos de acordo com a Lei. Alguns juízes se 

destacaram e tiveram âmbito nacional, como Gideão, Débora, Sansão e Samuel, 

que aglutinou as funções de profeta e juiz, sendo o último do gênero, antes da 

monarquia ser estabelecida52. 

A ameaça estrangeira dos filisteus forçou o povo a pressionar Samuel pela 

monarquia53. Inicialmente, o profeta-juiz tinha em mente sagrar um nagid (líder 

carismático), mas não queria instituir um melek (rei hereditário com poder de 

convocar as tropas tribais). Samuel hesitava, pois cria que a monarquia poderia 

descaracterizar a teocracia democrática instituída. Enfim, Samuel sagrou Saul como 
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primeiro rei de Israel. Seu reinado durou pouco, não resistindo às pressões dos 

filisteus. Foi substituído por Davi, que venceu os inimigos e, seguindo a Revelação, 

levou o país a uma evolução jamais alcançada posteriormente54. 

Davi tornou-se o rei mais amado e bem sucedido da história de Israel. Ao 

contrário de Saul, que ficou deslumbrado com o poder real, esquecendo-se da 

Aliança, Davi se tornou uma espécie de rei-sacerdote, com intensa participação na 

atividade religiosa e respeito à Lei. Reinou por 40 anos, alargando sobremaneira as 

fronteiras de seu reino. Israel era então, efetivamente, uma monarquia teocrática, 

agrupando duas regiões: Israel (10 tribos do Norte) e Judá (2 tribos do Sul), com 

capital em Jerusalém, chamada Cidade de Davi, por ter sido conquistada pelo 

próprio rei e seu exército particular55. 

Davi compreendia que Israel era uma teocracia e jamais poderia ser governado 

como um estado normal, um reino oriental típico da época. Embora todos os 

cidadãos tivessem responsabilidades para com o Estado, este não poderia possuir 

uma autoridade ilimitada sobre o indivíduo; apenas Deus poderia fazê-lo56. No 

entanto, permanecia o dilema: como poderia o Estado evoluir naturalmente sem 

absorver e esterilizar a religião? Ou como a religião poderia subsistir sem a proteção 

estatal? A solução de Davi e, posteriormente, de Salomão, foi a de enfocar o Estado 

apenas em tempos de crise ou perigo, mantendo a ênfase na religião em tempos de 

paz e para mobilizar o povo antes das ações estatais57. 
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As campanhas militares de Davi asseguraram as fronteiras de Israel. Ele 

elegeu como seu sucessor seu filho Salomão - não um guerreiro como muitos de 

sua prole (i.e. Absalão58), mas um sábio jurisconsulto da escola mosaica, julgado o 

mais capaz de perpetuar o seu trabalho. De fato, Salomão erigiu um magnífico 

templo para Deus, em Jerusalém, que se efetivou como capital de um império 

dourado, com limites no Egito e na Síria. Sob a sua égide, Israel foi a principal nação 

de sua época, enquanto manteve sua observância à Aliança59. 

Após a morte de Salomão, a nação se dividiu em Israel e Judá60. A primeira foi 

invadida e desapareceu para sempre, absorvida pelos conquistadores61. A segunda, 

bem ou mal, manteve as tradições da Lei, constituindo o povo judeu, que conseguiu 

sobreviver a duas dispersões (babilônicos62 e romanos63) e a várias perseguições e 

genocídios (i.e. na Alemanha nazista64 e na União Soviética socialista65), mantendo 

uma identidade cultural e religiosa através do Judaísmo como religião, voltando a se 

reagrupar com o movimento sionista, em meados do século XX, no Estado de 

Israel66, único reduto democrático em meio aos estados de tendência totalitária do 

Oriente Médio67. 

                                                           
58 BRIGHT, J. In: História de Israel, p. 272. 
59 BRIGHT, J. Idem, p. 300-301. 
60 BRIGHT, J. Idem, p. 303. 
61 JOHNSON, Paul. In: História dos Judeus, p. 86. 
62 JOHNSON, Paul. Idem, ibidem. 
63 JOHNSON, Paul. Idem, p. 140. 
64 JOHNSON, Paul. Idem, p. 492. 
65 JOHNSON, Paul. Idem, p. 566-567. 
66 JOHNSON, Paul. Idem, p. 524-525. 
67 JOHNSON, Paul. Idem, p. 574. 



 47

3.5 Valores judaicos 

O principal valor encontrado no cânon judaico é o da supremacia absoluta de 

Deus, YHWH (Eu Sou), Adonai (Senhor), Ha’Shem (O Nome). Ele é o Ser absoluto. 

Todas as coisas encontram seu fundamento nele e, segundo João 1:3, “sem ele 

nada do que foi feito se fez”. 

O pacto que fez Israel com Deus para ser escolhido como Seu povo e receber 

a revelação divina, que traria os mandamentos de Deus não apenas ao povo hebreu, 

mas a toda humanidade. 

A dignidade humana, segundo a tradição judaica, seria decorrente da glória de 

Deus e do fato de o homem ter sido criado à Sua imagem e semelhança: 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre 
a terra68. 

O Salmo 8 de Davi traz uma exegese desse princípio: 

Ó SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, 
pois puseste a tua glória sobre os céus! (...) Quando vejo os teus céus, obra 
dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; que é o homem mortal 
para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois 
pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. 
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo 
puseste debaixo de seus pés: todas as ovelhas e bois, assim como os 
animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que 
passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é 
o teu nome sobre toda a terra! 

A tese é esposada pelo Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus 2:7-8a:  

Tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra 
o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos; todas as coisas 
lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, 
nada deixou que lhe não esteja sujeito. 

                                                           
68 Gênesis 1:26. 
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Outro princípio judaico que é claramente universal é o da responsabilidade. A 

ampla maioria, senão a totalidade dos sistemas morais do mundo possuem como 

um de seus fundamentos a idéia de que a responsabilidade por determinados fatos 

tem de ser imputada necessariamente a seus autores, seres particulares e 

concretos, devendo existir continuidade substancial entre o autor do ato e aquele a 

quem posteriormente se atribui a responsabilidade pelo mesmo ato69. 

3.6 Jesus Cristo 

Para o Cristianismo, Jesus de Nazaré, chamado Filho de Deus, Filho do 

Homem, Cristo, Messias ou Ungido, é a encarnação de Deus, o Redentor da 

humanidade, o personagem central da história. Sua vida, morte, ressurreição e 

promessa de retorno são eventos que marcaram de forma indelével a história 

humana, dividindo-a em dois períodos: antes e depois de seu advento. 

A influência de sua doutrina, a ética ensinada por sua vida e o fervor que ele 

inspirou aos seus seguidores revolucionaram o monoteísmo e toda a civilização 

ocidental, redefinido a história. Jesus não apenas creu num Deus único, mas afirmou 

ser o próprio. Ele não apenas obedeceu a Lei divina, mas declarou ser seu 

cumprimento. Não apenas guiou os perdidos, falou a verdade ou deu vida aos 

mortos, mas disse ser o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Certos episódios da vida de Jesus Cristo revelam que o direito natural tem, de 

fato, um núcleo duro imutável, mas também um componente variável, adequado à 

idéia de aperfeiçoamento cultural e institucional, que são suas conclusões de 

conteúdo progressivo70. 

                                                           
69 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: Teoria dos Valores Jurídicos, p. 137. 
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Na célebre passagem do Sermão da Montanha, em Mateus 5:17-18; 21-26, 

Cristo diz “eu, porém, vos digo”, ao reinterpretar trechos da Lei divina. Jesus profere 

estas palavras após o discurso das bem-aventuranças, reputado como um 

equivalente cristão ao Decálogo. Ele se preocupa em deixar claro que não veio ab-

rogar a Lei, mas cumpri-la, consumá-la e ampliar-lhe o sentido: 

Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas 
cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, 
nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. [...] 
Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás; mas qualquer que matar 
será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se 
encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu 
irmão: “tolo”, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: “louco”, será 
réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te 
lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do 
altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem 
e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, 
enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o 
adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem 
na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali 
enquanto não pagares o último centavo. 

Jesus está se referindo ao sexto mandamento: “não matarás”. Mas ele não 

fica apenas na interpretação literal e óbvia desse comando legal. Podemos dizer que 

Jesus, como hermeneuta, faz uma interpretação teleológica, extensiva e autêntica71. 

Teleológica, porque descortina a norma a partir de seu fim social. Não se deve matar 

por algum motivo que transcende ao mero ato de ceifar uma vida humana e abrange 

novas situações não previstas na letra da lei. Extensiva, por revelar que o espírito da 

lei é mais amplo que sua redação. Há clara ampliação de sentido da norma de “não 

matar”, abrangendo as inimizades, as porfias, as rixas e congêneres. Diz-se 

interpretação autêntica aquela feita pelo mesmo poder que editou a norma. Ora, se a 

Lei é divina e Jesus é Deus, todos os comentários ou interpretações que ele faz a 

respeito dos mandamentos podem ser considerados como interpretação autêntica. 

                                                           
71 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: Hermenêutica Jurídica Clássica, p. 29, 40 e 47. 
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Em seguida, Cristo revela mais um princípio basilar do direito natural: o dever 

da honestidade, de falar a verdade, sem dissimulações. Tal dever amplia em muito o 

sentido da mera proibição do perjúrio, como observamos em Mateus 5:33-37: 

Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás 
os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira 
nenhuma jureis; nem pelo céu, porque é o trono de Deus; nem pela terra, 
porque é o escabelo de seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande Rei; nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um 
cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar: sim, sim; não, não; 
porque o que passa disto é de procedência maligna. 

Ele mostra a finalidade dessa proibição, qual seja: mostrar ao homem que a 

conduta correta é a da integridade. Que sua palavra valha por si, sem a necessidade 

de juramentos ou de quaisquer outras formas de garantir sua veracidade. 

Mais uma vez interpretando teleologicamente, Jesus admite que o 

mandamento de equivalência entre agravo e punição é justo, em Mateus 5:38-42: 

Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo 
que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-
lhe também a outra; e, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, 
larga-lhe também a capa; e, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, 
vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser 
que lhe emprestes. 

No entanto, ele sugere que a intenção do Legislador é a de que o homem seja 

longânimo, tolerante e misericordioso, tanto quanto possível. Que ele não esteja 

ávido por retribuir o mal com o mal, visando a um fim social precioso: a paz entre as 

pessoas. 

Nos trechos de Mateus 5:43-45; 48, Cristo reforça o ensinamento da tolerância, 

da benignidade e do esforço pela boa convivência entre as pessoas como valor 

basilar, extraído do próprio caráter divino: “para que sejais filhos do vosso Pai que 

está nos céus”: 
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Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos 
perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque 
faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre 
justos e injustos. [...] Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai 
que está nos céus. 

A vida de Jesus, seus ensinamentos, pregações e exemplos foram e são 

modelos de conduta para bilhões de seus seguidores, muitos dos quais crêem que 

ele foi o único homem a ter vivenciado existencialmente a completude do direito 

natural de forma concreta. 

Num momento crucial de sua vida72, como os interrogatório feitos pelo sumo-

sacerdote judeu Anás e pelo governador romano Pilatos, relatado no Evangelho de 

João 18:19-23, Jesus simbolizou de forma contundente o problema da origem 

transcendente do poder. Anás, representando o poder religioso institucionalizado, 

mostra-se enormemente incomodado com a doutrina de Jesus e o seu 

relacionamento com os discípulos. Agredido injustamente, Jesus apela ao bom 

senso e à razão, deixando seu agressor atônito: 

O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua 
doutrina. Jesus respondeu: “Falei abertamente ao mundo; sempre ensinei 
na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse 
em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que 
é que lhes ensinei; eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito”. E, tendo 
dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, 
dizendo: “Assim respondes ao sumo sacerdote?” Respondeu-lhe Jesus: “Se 
falei mal, dá testemunho do mal; e, se bem, por que me feres?” 

Nos versículos seguintes (33-38a), Pilatos, representando o poder estatal do 

Império Romano, teve um interessantíssimo diálogo com Cristo. Sua principal 

preocupação é saber se Jesus é “rei”, ou seja, se detém algum poder político 

temporal. Jesus, representando a Verdade absoluta, afirma que seu reino “não é 

deste mundo”, mas o transcende. Pilatos, para quem a verdade deveria 

                                                           
72 Ver análise de Rui Barbosa sobre o julgamento de Cristo, no Anexo B. 
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necessariamente ser auto-referenciada e justificada pelo poder temporal, não 

compreende sua natureza transcendente: 

Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: 
“Tu és o Rei dos Judeus?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu dizes isso de ti 
mesmo, ou disseram-to outros de mim?” Pilatos respondeu: “Porventura sou 
eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. 
Que fizeste?” Respondeu Jesus: “O meu reino não é deste mundo; se o 
meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não 
fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui”. Disse-lhe, 
pois, Pilatos: “Logo tu és rei?” Jesus respondeu: “Tu dizes que eu sou rei. 
Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz”. Disse-lhe 
Pilatos: “Que é a verdade?” 

Pilatos imaginava que os açoites seriam suficientes para resolver o problema. 

Mas o poder religioso institucionalizado quer muito mais. Quer a morte daquele que, 

sendo homem, se fez Deus, subvertendo todo o seu modo de vida. “Ecce homo”, diz 

Pilatos, mostrando o drama da Paixão como o duelo entre a consciência individual e 

a tirania estatal: de um lado, o Deus Vivo encarnado individualmente em Cristo; do 

outro, os Principados e as Potestades, representados pela Religião institucionalizada 

e pelo Império Romano. Em João 19:1-3; 5-11a, temos, em pólos opostos, o poder 

mundano e a Verdade transcendente: 

Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou. E os soldados, tecendo uma 
coroa de espinhos, lha puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de 
púrpura. E diziam: “Salve, Rei dos Judeus”. E davam-lhe bofetadas. [...] 
Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E 
disse-lhes Pilatos: “Eis aqui o homem”. Vendo-o, pois, os principais dos 
sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: “Crucifica-o, crucifica-o”. Disse-
lhes Pilatos: “Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu nenhum crime acho 
nele”. Responderam-lhe os judeus: “Nós temos uma lei e, segundo a nossa 
lei, deve morrer, porque se fez Filho de Deus”. E Pilatos, quando ouviu esta 
palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência, e disse a 
Jesus: “De onde és tu?” Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, 
Pilatos: “Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te 
crucificar e tenho poder para te soltar?” Respondeu Jesus: “Nenhum poder 
terias contra mim, se de cima não te fosse dado”. 
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A passagem ensina que o poder vem “de cima”, de fora do homem. A 

descoberta do Sumo Bem só pode acontecer de dentro para fora do indivíduo, pela 

ampliação de sua consciência em contato com a razão divina, e não de fora para 

dentro, via terror estatal, como queriam Hobbes, Machiavelli e os modernos 

“engenheiros sociais”. 

Tais valores e princípios, transcendentes e eternos, atravessaram os séculos e 

estão nos fundamentos de grande parte das constituições das democracias 

ocidentais de nossos dias, inclusive na da República Federativa do Brasil. 



4 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: RAÍZES JUDAICO-CRISTÃS 

A lei israelita possui aspectos universais e eternos quanto ao seu conteúdo 

moral, ético e espiritual, ao mesmo tempo em que manifesta características 

nacionais e temporais, quanto ao seu aspecto cerimonial e ritualístico: 

O código mosaico é um código não só de obrigações e proibições mas 
também, em forma embrionária, de direitos. [...] Os israelitas estavam 
criando um novo tipo de sociedade. [...] Uma vez que todos estavam 
igualmente sujeitos à lei, o sistema foi o primeiro a incorporar os duplos 
méritos da regra da lei e da igualdade perante a lei. [...] Uma forma de 
governo que honra a igualdade e possui lei e justiça para seus 
governantes73. 

A lei mosaica mais se aproxima de uma constituição do que de um simples 

código, pelo fato de seus princípios, em sua maioria, terem grande generalidade e 

alcance universal, enquanto os códigos contêm leis específicas, que muitas vezes 

descrevem minuciosamente a conduta a ser enquadrada no tipo. Ainda assim, é 

necessária a presença do Estado-juiz para aplicar a lei no caso concreto. A Aliança 

dispõe num alcance geral as características da justiça e da liberdade na terra, tal 

como uma constituição. 
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A Lei Mosaica estabelece que todas as infrações ofendem a Deus. Todos os 

crimes são pecados e todos os pecados são crimes. As ofensas são iniqüidades 

absolutas, além do poder humano de perdoar ou cancelar. Fazer reparação ao 

ofendido não é suficiente. Deus exige também a expiação pelo pecado, que envolve 

o derramamento de sangue, seja do ofensor (pena capital) seja de uma vítima 

animal substitutiva, a depender do caso74. 

Em Israel não havia a chamada “lei do rico”, onde o criminoso que tivesse 

muitas posses poderia indenizar a vítima e escapar com vida. Se um rico matasse 

um escravo, teria que pagar com a própria vida pelo crime. A compensação 

financeira só era admitida em crimes culposos. A Aliança atribui enorme importância 

à vida humana, em detrimento da propriedade, elemento mais importante das 

demais legislações. Não havia pena capital por crimes contra a propriedade na lei 

israelita; apenas a restituição75. 

Deus é o objeto supremo da lei mosaica e o homem, sendo criado “à imagem 

de Deus”, tem imenso valor, sendo a vida humana sagrada, só podendo ser tirada 

por Deus e através de Sua Lei. O código mosaico era muito mais humanista que 

qualquer outro. A dignidade universal da pessoa humana, sem distinção, era uma 

das bases da Aliança e isso era sentido nitidamente nos mandamentos da Lei. Não 

havia paralelo desta noção em qualquer outra civilização da Antigüidade76. 
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A religião israelita também é muito peculiar, fortemente desvinculada de 

elementos mitopoiéticos. Para o israelita, o mar não é um Caos monstruoso, Yam ou 

Tiamat, mas apenas o mar. Os deuses das outras nações não são considerados 

dignos de menção, pois o israelita, embora crendo que suas representações (ídolos) 

existem, não lhes confere status divino. São abominações. Deus nunca esteve 

cercado de um panteão, mesmo nos primórdios do povo israelita. Ele sempre foi o 

Criador. YAWEH - aquele que é. Adonai, o único Senhor. Os patriarcas não o tinham 

como Deus meramente familiar, mas como divindade pessoal e absoluta sobre todo 

o universo, embora tivesse especial vinculação nacional com os descendentes de 

Abraão, Isaque e Jacó77. 

Israel desenvolveu uma religião calcada na razão. O próprio monoteísmo é 

fruto de uma racionalização e desvinculação com as manifestações mitopoiéticas. 

Se existe um Deus onipotente, ele não deve ser parte do mundo ou até mesmo o 

todo; não podia ser uma das forças que sustentavam o universo ou mesmo todas 

elas; sua dimensão deveria ser infinitamente maior: o universo era sua criação. Os 

israelitas atribuíram um poder a Deus muitíssimo maior do que qualquer outra 

religião da Antigüidade78. 

Paradoxalmente, o Deus de Israel tem caráter intensamente pessoal, sendo 

às vezes descrito de forma antropomórfica. A reverência diante do poder de Deus 

era marcante entre o povo hebreu. Deus não é uma divindade da natureza. Os 

deuses das demais civilizações eram identificados com elementos naturais, sem um 

caráter moral particular. Precisavam ser agradados para o favorecimento dos seus 

devotos e a manutenção do status quo natural. Yaweh é bem diferente. Não é 
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identificado com nenhuma força natural, nem localizado em ponto algum do céu ou 

da terra. Ele tem o poder sobre toda a natureza, que era desmistificada. O poder de 

Deus era associado não às manifestações da natureza, mas a acontecimentos 

históricos imprevisíveis. Ele agia nesses acontecimentos movido por uma finalidade. 

Os seus atos salvadores, protetores e confortadores eram base da Aliança79. 

A religião israelita foi fundamentada em acontecimentos históricos, única no 

mundo antigo que teve um senso profundo de finalidade divina da História. Alguns 

princípios da Aliança podem ser nitidamente observados na Constituição Brasileira. 

Logo no artigo 1º, quando o legislador trata dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, vemos elencados:  

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Destes, apenas o pluralismo político não encontra ressonância direta na 

Aliança - fato óbvio, uma vez que a Lei Mosaica era baseada em sua relação com 

um Deus considerado real, pessoal, cujo poder fora testemunhado pelo próprio povo 

na instituição do Estado israelita. Ainda assim, o inciso V do art. 1º da Constituição 

brasileira merecerá análise segundo os princípios da tradição cristã. 
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4.1 O preâmbulo – “Sob a proteção de Deus” 

Preâmbulo, em definições dicionarísticas80, é o relatório que antecede uma lei 

ou decreto, a parte preliminar em que se anuncia a sua promulgação. Existe uma 

discussão em torno da questão de o preâmbulo constitucional ser pertencente ou 

não ao ordenamento jurídico. Alguns dos que a isso se opõem alegam que, 

formalmente, o preâmbulo não faz parte do texto constitucional. Outros concedem 

que a constituição só é materialmente completa com o preâmbulo, conquanto, sob o 

ponto de vista normativo e perceptivo, ele não faça parte do texto constitucional. 

Outros alegam, ainda, que o preâmbulo serve apenas para explicitar os fins 

constitucionais, podendo auxiliar em sua interpretação81. 

Podemos destacar três principais correntes em torno do problema do valor 

jurídico do preâmbulo: a irrelevância jurídica, a eficácia absoluta do preâmbulo, e a 

relevância jurídica específica ou indireta. A tese da irrelevância jurídica exclui o 

preâmbulo do universo jurídico, dando-lhe valor unicamente político. A tese da 

eficácia jurídica absoluta iguala o preâmbulo a qualquer outra norma constitucional, 

incluindo a sua invocação em defesas da constitucionalidade de outras normas. 

Finalmente, a tese dominante da relevância jurídica indireta, situa o preâmbulo como 

instrumento de integração da constituição, embora não o confunda com a norma 

constitucional, atribuindo-lhe diferente função. Segundo tal entendimento, as normas 

do preâmbulo não consagrariam direitos imediatamente aplicáveis, mas serviriam de 

orientação interpretativa para o aplicador do direito e para o legislador82. 
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Emanado do poder constitucional originário, não se pode negar valor jurídico 

aos princípios contidos no preâmbulo, que tem caráter dispositivo. Assim, o 

preâmbulo apresenta três dados básicos: a declaração referente à origem da 

constituição, a definição de seus princípios públicos, e a invocação divina – fruto da 

influência do pensamento clássico judaico-cristão. 

Quanto à origem da constituição, o preâmbulo esclarece: “Nós, 

representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 

(...) promulgamos (...)”. Logo, temos uma constituição promulgada por 

representantes eleitos pelo povo para esse fim: uma constituição promulgada com a 

autorização expressa do povo. 

Quantos à definição de seus princípios públicos, temos: 

[...] instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias [...] 83

Aí estão as idéias políticas inspiradoras do próprio conteúdo da constituição, 

os fundamentos filosóficos, políticos, ideológicos, sociais e econômicos, 

esclarecedores da Lei Maior, “sob a proteção de Deus”. A invocação divina, que se 

faz presente em quase todos os preâmbulos, como também em quase todas as 

cartas políticas brasileiras, caracteriza o Estado como teísta, embora não 

confessional. 

                                                           
83 Constituição da República Federativa do Brasil. 



 60

A invocação de Deus no preâmbulo constitucional revela a religiosidade da 

maioria do povo brasileiro e indica a salutar tendência do homem para a realização 

no plano espiritual. Vale ressaltar que a menção do nome de Deus não contraria a 

regra normativa do inciso I do artigo 19, no qual se veda à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público. A invocação expressa apenas o caráter teísta da 

sociedade brasileira, a crença em uma inteligência suprema e em seu poder. 

Assim, o fato de o preâmbulo ter sido votado em Assembléia Constituinte 

pode justificar sua legitimidade democrática e revelar a influência dos valores 

judaico-cristãos em sua formulação. 

4.2 A soberania 

A idéia de soberania está associada à unidade, indivisibilidade e 

imprescritibilidade do poder estatal, podendo ser considerada interna e 

externamente. 

É interna quando as diretrizes do poder estatal se manifestam na organização 

da vida comunitária, principalmente através da constituição de um sistema de 

normas jurídicas capaz de regular as condutas. Tais normas prevaleceriam sobre as 

emanadas de grupos sociais intermediários, tais como família, escola, empresa, 

igreja etc. Externamente, traduz a igualdade entre os Estados no plano 

internacional84. 

                                                           
84 BONAVIDES, Paulo. In: Ciência Política, p.122-123. 
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O afrouxamento atual do conceito de soberania é um dos sintomas do 

internacionalismo ideológico85 e da corrosão pós-moderna dos princípios e valores 

fundantes do ordenamento jurídico brasileiro. 

Soberania refere-se a poder, autoridade máxima, suprema, numa 

determinada sociedade. Na Aliança, a soberania apresenta-se reforçada pelo fato de 

ser inerente à própria divindade e aos dispositivos da Aliança. O vassalo só poderia 

reconhecer e jurar fidelidade a um único suserano e Senhor: Deus, ou a quem Ele 

conferisse soberania. Deus era a fonte e a fundamentação da soberania, como se 

percebe no texto de II Crônicas 13:5: “Porventura não vos convém saber que o 

Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a 

seus filhos, por uma aliança de sal?”. 

A soberania brasileira, sob a proteção de Deus, é um de seus princípios 

fundamentais – herança dos valores judaico-cristãos. Quanto mais for diluída, tanto 

mais serão abalados os alicerces do Estado Democrático de Direito. 

4.3 A cidadania 

A cidadania, vínculo político que liga o indivíduo ao Estado e lhe atribui 

direitos e deveres de natureza política, é um dos atributos da República. É a 

condição da pessoa natural que, dentro do Estado, encontra-se no gozo dos direitos 

que lhe permitem participar da vida política, econômica e social. A cidadania tem 

como pressuposto a nacionalidade e, em sua faceta política, é regulada pelos artigos 

14, 15 e 16 da Constituição, que estabelecem como princípio da participação na vida 

política nacional o sufrágio universal86. 

                                                           
85 BONAVIDES, Paulo. In: Ciência Política, p. 132-133. 
86 BONAVIDES, Paulo. Idem, p. 228. 
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Na “Constituição” da Aliança, cidadão era todo israelita de nascimento. A 

própria instituição da escravidão era limitada a até seis anos, a menos que o escravo 

decidisse servir ao seu senhor pelo resto da vida. Ninguém jamais nascia escravo. 

Tornava-se um por efeito de dívida ou crime contra o patrimônio87. 

O “contrato social” não era uma mera ficção no Estado israelita. A Aliança foi 

firmada por todo o povo, ao pé do Sinai. Todos os pactuários pela Aliança, 

indistintamente, eram obrigados para com o seu Senhor88. No entanto, não havia o 

sufrágio universal. Tal conceito, no entanto, foi desenvolvido dentro do Cristianismo, 

com raízes nos princípios da liberdade de consciência. 

A democracia moderna vai buscar seus fundamentos em noções do 

Cristianismo, entre as quais a de que o ser humano tem alto valor aos olhos de 

Deus. Tal diferencial vai impregnar as idéias acerca da sociedade moderna com a 

fraternidade, liberdade e igualdade cristãs. 

Mesmo com toda a diversidade inerente ao homem, existe uma natureza 

humana idêntica, criada à imagem e semelhança de Deus, e nessa identidade vem a 

fundar-se o princípio da igualdade, diferente da igualdade absoluta, massificante e 

desumanizadora. A cidadania mediante sufrágio universal corresponde ao esforço 

para realizar a identidade entre governantes e governados, baseada na concepção 

cristã de igualdade diante de Deus, a despeito da diversidade dos papéis. 

                                                           
87 JOHNSON, Paul. In: História dos Judeus, p. 50. 
88 JOHNSON, Paul. Idem, ibidem. 
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4.4 A dignidade da pessoa humana 

A dignidade da pessoa humana, como valor moral, esteve presente em 

diversas culturas e povos, notadamente no monoteísmo judaico, tendo seu apogeu 

com o advento do Cristianismo. No judaísmo, a proteção do ser humano é tida como 

uma necessidade obrigatória. O homem é digno por ter sido criado à imagem e 

semelhança de Deus e ter sido objeto de Seu amor. De forma concreta, a 

valorização da dignidade humana é observada na teologia judaica na proteção ao 

desamparado, no amor fraternal e no incentivo à caridade – “aquele estado da 

vontade que temos naturalmente com a nossa pessoa, mas devemos aprender a ter 

com as outras pessoas”89. 

No entanto, foi com o Cristianismo e seus princípios de amor fraternal e 

igualdade diante de Deus, que o homem passa a ser efetivamente inserido no 

campo da subjetividade, ou seja, o homem deixa de ser objeto e passa a ser sujeito, 

portador de valores. 

Desde seus primórdios, o Cristianismo afirmou o indivíduo como um valor 

absoluto, exaltando a dignidade da pessoa humana e proclamando uma organização 

social que visasse a permitir o pleno desenvolvimento de sua personalidade, 

resultando em paz e harmonia sociais. Dentro dessa concepção de mundo, o 

homem adquire o máximo valor possível, divinamente referenciado,  situando-se 

acima de qualquer vontade humana. 

No Novo Testamento, encontramos diversas passagens que fundamentam a 

dignidade humana referenciada em Deus: 

                                                           
89 LEWIS, C. S. In: Cristianismo Puro e Simples, p. 173. 
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Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores; [...] Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o 
primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos 
amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e 
sacerdotes para Deus e seu Pai90. 

Por ter sido criada por Deus à sua imagem e semelhança e redimida por 

Cristo, a humanidade tem necessariamente uma condição que exige a liberdade e a 

justiça como prioridades sobre todas as coisas materiais que lhe possam degradar 

ou escraviza. Além disso, o Cristianismo instila na alma humana o amor pela justiça, 

como plasmado em Mateus 5:6: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque eles serão fartos”. 

Com influência do Cristianismo, a noção de pessoa desvincula-se das 

instituições, ganhando unicidade e individualidade, o homem passa a refletir a 

imagem do Criador, tornando-se o cerne das preocupações filosóficas, éticas, 

jurídicas e sociais. O ser humano, dotado de livre arbítrio, deve conduzir-se 

conforme essa liberdade, sempre buscando agir de forma correta e digna, em 

gratidão e reconhecimento a Deus por sua graça, amor e misericórdia. 

A dignidade humana está ligada à própria essência do homem, no elemento 

específico que o diferencia dos outros animais. É um dos valores do Cristianismo, 

conforme apresenta Magalhães Filho: 

Esse elemento distintivo é a razão natural em associação com a liberdade, 
a consciência, a identidade individual, a capacidade de autotranscendência 
etc. É nesse ponto que se situa a condição do homem como pessoa que 
tem a sua dignidade própria reconhecida. Para os cristãos, essa é a sede 
da imagem e semelhança de Deus91. 

                                                           
90 Romanos 5:8; Apocalipse 1:5a. 
91 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. In: A Essência do Direito, p. 46. 
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Após o seu reconhecimento como valor moral, foi atribuído valor jurídico à 

dignidade da pessoa humana. A proteção da dignidade da pessoa humana passou 

do âmbito da consciência coletiva para o âmbito jurídico. 

No Brasil, a Constituição de 1988 traz a preservação da dignidade da pessoa 

humana como um princípio estruturante do Estado, fundamento sob o qual se deve 

edificar materialmente um Estado Democrático de Direito. 

A proteção da dignidade da pessoa humana transcende as generalidades 

teóricas e políticas, projetando-se sobre o campo jurídico de realização, assumindo 

seu papel casuístico na promoção de justiça e na defesa do homem. 

O ser humano exige da sociedade e do Estado o respeito à sua dignidade, por 

ser ele mesmo fundamento constitutivo da República Federativa do Brasil. O 

aviltamento e degradação da dignidade humana implicam, necessariamente, a 

deterioração social e a barbárie. 

4.5 O valor social do trabalho e da livre iniciativa 

O valor social do trabalho e da livre iniciativa é uma característica inovadora 

da Constituição de 1988, cujo objeto é a satisfação da sociedade e o 

desenvolvimento da nação através da iniciativa privada. É o trabalho humano 

decorrente de sua  própria liberdade. 

A Aliança valorizava sobremaneira a condição humana. Pelo fundamento de 

se considerar o homem imagem de Deus, não apenas a vida humana era sagrada, 

mas a própria condição humana era preciosa para o israelita. “Do suor do teu rosto 

comerás o teu pão”, visto em Gênesis 4.19, é uma máxima do Pentateuco estendida 

a toda humanidade e não apenas ao povo hebreu. “O preguiçoso morre desejando, 
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porque as suas mãos recusam-se a trabalhar”, de Provérbios 21.25, é uma máxima 

que ilustra de forma bem característica o valor do trabalho diligente para o hebreu. 

O próprio conceito israelita de forma de governo e suas relações com o 

trabalho eram absolutamente inovadores: foram um povo servil que se levantou 

contra o dominador egípcio autocrata, saíram para o deserto onde receberam suas 

leis em assembléia popular coletiva na encosta de uma montanha, de um líder que 

sequer se denominava rei, mas profeta. Era o cenário perfeito para a gênese de um 

povo revolucionário que não reconhecia as cidades, o poder e a riqueza da época, e 

que era capaz de perceber a existência de uma ordem moral superior às 

nacionalidades e à ordem mundial. 

As origens humildes de forma alguma impediriam um homem de chegar até 

aos mais altos postos da nação israelita. O maior exemplo é o do rei Davi, 

inicialmente humilde pastor de ovelhas. A preocupação social era a tônica da 

mensagem de inúmeros profetas como Malaquias e Amós, que denunciavam a 

iniqüidade de reis e sacerdotes que andavam em desacordo com o espírito da 

Aliança, apontando o direito como saída para a crise: 

Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas 
casas de pedra lavrada que tendes edificado; nem bebereis do vinho das 
vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas 
transgressões e graves os vossos pecados; afligis o justo, tomais suborno e 
rejeitais os necessitados na porta; [...] Desprezai o mal e amai o bem, e 
estabelecei na porta o juízo; talvez o Senhor, o Deus dos Exércitos, se 
compadeça de ti92. 

Sem dúvida, era bastante relevante o valor social do trabalho, a justiça social 

e a livre iniciativa, dentro dos parâmetros éticos e morais da Aliança. 

                                                           
92 Amós 5:11-12; 15. 
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4.6 O pluralismo político 

Segundo Magalhães Filho, a regra de ouro do Cristianismo é um dos 

requisitos fundamentais para uma intuição axiológica adequada93. Em Mateus 7:12, 

Jesus afirma: “Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho 

também vós, porque esta é a lei e os profetas”. O pluralismo político é fruto do 

princípio cristão da liberdade de consciência, defendido por Paulo: 

Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a 
minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem?; [...] Porque a 
nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com 
simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na 
graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco94. 

Vale ressaltar que o Estado Democrático de Direito, em seu viés republicano, 

estabelece limites ao pluralismo político. Não deve ser possível, no escopo da 

liberdade política, movimento ou ideologia tendente a subverter o próprio Estado 

Democrático de Direito, conforme o parágrafo quarto do artigo 60 da Constituição: 

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 

II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação dos Poderes; 

IV – os direitos e as garantias individuais. 

                                                           
93 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Teoria dos Valores Jurídicos, p. 183. 
94 I Coríntios 10:29 e II Coríntios 1:12. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A civilização judaico-cristã ocidental e, por extensão, toda a humanidade deve 

muito ao povo israelita. O Cristianismo deriva dessa antiga forma de monoteísmo, 

desenvolvendo uma nova religião, uma nova Aliança, que manteve os elementos 

essenciais da teologia moral, das instituições e dos conceitos fundamentais da 

nação hebraica. A história de Israel se confunde em muitos aspectos com a História 

do mundo. Segundo Bonhoeffer: 

Aprendemos a ver os grandes eventos da história mundial desde baixo, da 
perspectiva daqueles que eram excluídos, sob suspeita, maltratados, 
impotentes, oprimidos e desdenhados, em suma, aqueles que sofrem95. 

O povo brasileiro, um dos vários herdeiros dessa civilização, deve aprender 

algumas lições importantes sobre como a história tem um propósito e a humanidade, 

um destino. Os princípios e valores do Direito Natural revelado devem fundamentar 

todo e qualquer ordenamento que se pretenda justo. 

As palavras divinas que condenaram a corrupção e a injustiça social, na boca 

do profeta Amós, um humilde boiadeiro e colhedor de sicômoros, ecoam para 

despertar as consciências brasileiras, especialmente a dos operadores do direito: 

                                                           
95 BONHOEFFER, Dietrich apud JOHNSON, Paul. História dos Judeus, p.14. 
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Desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias não tenho 
nenhum prazer. Ainda que me ofereçais sacrifícios e ofertas, não me 
agradarei deles [...] Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não 
ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas; e a 
justiça como ribeiro perene96. 

O desafio atual de superação da crise ética, moral, política e social por que 

passa o Estado Democrático de Direito brasileiro, cada vez mais afastado de suas 

fundamentações transcendentes, é alinhar a administração com o Sumo Bem. Ao 

terror estatal, os homens respondem com mais terror. 

Estabelecer a paz social demanda um processo de educação e de resgate 

dos elementos transcendentes e universais da tradição judaico-cristã, raízes da 

manifestação fática do direito natural. Os governados precisam conhecer os 

fundamentos universais e saber que seus governantes por eles pautam suas ações. 

Discutir o Estado e o poder é discutir também seus fundamentos últimos, que 

podem ser encontrados nos conhecimentos filosóficos e teológicos transcendentes. 

O direito natural clássico tem seus fundamentos na razão humana na medida em 

que esta participa da razão divina, nunca na razão humana autoreferenciada. A 

concepção metafísica cristã é a chave para a cura da doença que debilita a 

humanidade pós-moderna, nas palavras do apóstolo Paulo de Tarso: 

O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque 
lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém 
é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa 
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo97. 

                                                           
96 Amós 5.21-24. 
97 I Coríntios 2:14-16 
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ANEXO A 

DECLARAÇÕES DE DIREITOS 
 

1 BILL OF RIGHTS (1689) 

Os Lordes espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns declaram, 
desde logo, o seguinte: 

1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou 
seu cumprimento. 

2. Que, do mesmo modo, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para 
dispensar as leis ou o seu cumprimento, como anteriormente se tem verificado, por 
meio de uma usurpação notória. 

3. Que tanto a Comissão para formar o último Tribunal, para as coisas eclesiásticas, 
como qualquer outra Comissão do Tribunal da mesma classe são ilegais ou 
perniciosas. 

4. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do 
Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos 
designados por ele próprio. 

5. Que os súditos tem direitos de apresentar petições ao Rei, sendo ilegais as 
prisões vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa. 

6. Que o ato de levantar e manter dentro do país um exército em tempo de paz é 
contrário à lei, se não proceder à autorização do Parlamento. 

7. Que os súditos protestantes podem ter, para a sua defesa, as armas necessárias 
à sua condição e permitidas por lei. 

8. Que devem ser livres as eleições dos membros do Parlamento. 

9. Que os discursos pronunciados nos debates do Parlamento não devem ser 
examinados senão por ele mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio algum. 

10. Que não se exigirão fianças exorbitantes, impostos excessivos, nem se imporão 
penas demasiado severas. 

11. Que a lista dos Jurados eleitos deverá fazer-se em devida forma e ser notificada; 
que os jurados que decidem sobre a sorte das pessoas nas questões de alta traição 
deverão ser livres proprietários de terras. 

12. Que são contrárias as leis, e, portanto, nulas, todas as concessões ou 
promessas de dar a outros os bens confiscados a pessoas acusadas, antes de se 
acharem estas convictas ou convencidas. 

13. Que é indispensável convocar com freqüência os Parlamentos para satisfazer os 
agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. 

 14.  
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15. Reclamam e pedem, com repetidas instâncias, todo o mencionado, 
considerando-o como um conjunto de direitos e liberdades incontestáveis, como 
também, que para o futuro não se firmem precedentes nem se deduza conseqüência 
alguma em prejuízo do povo. 

16. A esta petição de seus direitos fomos estimulados, particularmente, pela 
declaração de S. A. o Príncipe de Orange (depois Guilherme III), que levará a termo 
a liberdade do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não permitirá 
sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se 
reproduzam os atentados contra a sua religião, direitos e liberdades. 

 

2 EMENDAS ACRESCENTADAS À CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS 

I. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 
livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o 
direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a 
reparação de seus agravos. 

II. Sendo necessária à segurança de um Estado livre a existência de uma milícia 
bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. 

III. Nenhum soldado poderá, em tempo de paz, instalar-se em um imóvel sem 
autorização do proprietário, nem em tempo de guerra, senão na forma a ser 
prescrita em lei. 

IV. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres 
contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado 
será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por 
juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a 
indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. 

V. Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, 
salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, exceto em se tratando de 
casos que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou 
mar, ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser 
duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer 
processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo; nem ser privado da vida, 
liberdade, ou bens, sem processo legal; nem a propriedade privada poderá ser 
expropriada para uso público, sem justa indenização. 

VI. Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido 
e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido 
cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por lei, e de ser informado 
sobre a natureza e a causa da acusação; de ser acareado com as testemunhas de 
acusação; de fazer comparecer por meios legais testemunhas da defesa, e de ser 
defendido por um advogado. 

VII. Nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa exceder 
vinte dólares, será garantido o direito de julgamento por júri, cuja decisão não poderá 
ser revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos senão de acordo com as regras 
do direito costumeiro. 
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VIII. Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas 
ou penas cruéis ou incomuns. 

IX. A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada 
como negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo. 

X. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela 
negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. 

 

3 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO (1793) 

PREÂMBULO 

O Povo Francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos 
naturais do Homem são as únicas causas das infelicidades do mundo, resolveu 
expor numa declaração solene estes direitos sagrados e inalienáveis, a fim de que 
todos os cidadãos, podendo comparar sem cessar os atos do Governo com o fim de 
toda instituição social, não se deixem jamais oprimir e aviltar pela tirania; para que o 
Povo tenha sempre distante dos olhos as bases da sua liberdade e de sua 
felicidade, o Magistrado, a regra dos seus deveres, o Legislador, o objeto da sua 
missão. Em conseqüência, proclama, na presença do Ser Supremo, a Declaração 
seguinte dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

I. O fim da sociedade é a felicidade comum. O governo é instituído para garantir ao 
homem o gozo destes direitos naturais e imprescritíveis. 

II. Estes direitos são a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. 

III. Todos os homens são iguais por natureza e diante da lei. 

IV. A lei é a expressão livre e solene da vontade geral; ela é a mesma para todos, 
quer proteja, quer castigue; ela só pode ordenar o que é justo e útil à sociedade; ela 
só pode proibir o que lhe é prejudicial. 

V. Todos os cidadãos são igualmente admissíveis aos empregos públicos. Os povos 
livres não conhecem outros motivos nas suas eleições a não ser as virtudes e os 
talentos. 

VI. A liberdade é o poder que pertence ao Homem de fazer tudo quanto não 
prejudica os direitos do próximo: ela tem por princípio a natureza; por regra a justiça; 
por salvaguarda a lei; seu limite moral está nesta máxima: - “Não faça aos outros o 
que não quiseras que te fizessem". 

VII. O direito de manifestar seu pensamento e suas opiniões, quer seja pela voz da 
imprensa, quer de qualquer outro modo, o direito de se reunir tranqüilamente, o livre 
exercício dos cultos, não podem ser interditos. A necessidade de enunciar estes 
direitos supõe ou a presença ou a lembrança recente do despotismo. 

VIII. A segurança consiste na proteção concedida pela sociedade a cada um dos 
seus membros para a conservação da sua pessoa, de seus direitos e de suas 
propriedades. 
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IX. Ninguém deve ser acusado, preso nem detido senão em casos determinados 
pela lei segundo as formas que ela prescreveu. Qualquer cidadão chamado ou preso 
pela autoridade da lei deve obedecer ao instante. 

XI. Todo ato exercido contra um homem fora dos casos e sem as formas que a lei 
determina é arbitrário e tirânico; aquele contra o qual quiserem executá-lo pela 
violência tem o direito de repelir pela força. 

XII. Aqueles que o solicitarem, expedirem, assinarem, executarem ou fizerem 
executar atos arbitrários são culpados e devem ser castigados. 

XIII. Sendo todo Homem presumidamente inocente até que tenha sido declarado 
culpado, se se julgar indispensável detê-lo, qualquer rigor que não for necessário 
para assegurar-se da sua pessoa deve ser severamente reprimido pela lei. 

XIV. Ninguém deve ser julgado e castigado senão quando ouvido ou legalmente 
chamado e em virtude de uma lei promulgada anteriormente ao delito. A lei que 
castigasse os delitos cometidos antes que ela existisse seria uma tirania: - O efeito 
retroativo dado à lei seria um crime. 

XV. A lei não deve discernir senão penas estritamente e evidentemente necessárias: 
- As penas devem ser proporcionais ao delito e úteis à sociedade. 

XVI. O direito de propriedade é aquele que pertence a todo cidadão de gozar e 
dispor à vontade de seus bens, rendas, fruto de seu trabalho e de sua indústria. 

XVII. Nenhum gênero de trabalho, de cultura, de comércio pode ser proibido à 
indústria dos cidadãos. 

XVIII. Todo homem pode empenhar seus serviços, seu tempo; mas não pode 
vender-se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não 
reconhece domesticidade; só pode existir um penhor de cuidados e de 
reconhecimento entre o homem que trabalha e aquele que o emprega. 

XIX. Ninguém pode ser privado de uma parte de sua propriedade sem sua licença, a 
não ser quando a necessidade pública legalmente constatada o exige e com a 
condição de uma justa e anterior indenização. 

XX. Nenhuma contribuição pode ser estabelecida a não ser para a utilidade geral. 
Todos os cidadãos têm o direito de concorrer ao estabelecimento de contribuições, 
de vigiar seu emprego e de fazer prestar contas. 

XXI. Os auxílios públicos são uma dívida sagrada. A sociedade deve a subsistência 
aos cidadãos infelizes, quer seja procurando-lhes trabalho, quer seja assegurando 
os meios de existência àqueles que são impossibilitados de trabalhar. 

XXII. A instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer tom todo o 
seu poder o progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de 
todos os cidadãos. 

XXIII. A garantia social consiste na ação de todos, para garantir a cada um o gozo e 
a conservação dos seus direitos; esta garantia se baseia sobre a soberania nacional. 
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XXIV. Ela não pode existir, se os limites das funções públicas não são claramente 
determinados pela lei e se a responsabilidade de todos os funcionários não está 
garantida. 

XXV. A Soberania reside no Povo. Ela é una e indivisível, imprescritível e 
indissociável. 

XXVI. Nenhuma parte do povo pode exercer o poder do Povo inteiro, mas cada 
seção do Soberano deve gozar do direito de exprimir sua vontade com inteira 
liberdade. 

XXVII. Que todo indivíduo que usurpe a Soberania, seja imediatamente condenado à 
morte pelos homens livres. 

XXVIII. Um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua 
constituição: - Uma geração não pode sujeitar às suas leis as gerações futuras. 

XXIX. Cada cidadão tem o direito igual de concorrer à formação da lei e à nomeação 
de seus mandatários e de seus agentes. 

XXX. As funções públicas são essencialmente temporárias; elas não podem ser 
consideradas como recompensas, mas como deveres. 

XXXI. Os crimes dos mandatários do Povo e de seus agentes não podem nunca 
deixar de ser castigados; ninguém tem o direito de pretender ser mais inviolável que 
os outros cidadãos. 

XXXII. O direito de apresentar petições aos depositários da autoridade pública não 
pode, em caso algum, ser proibido, suspenso, nem limitado. 

XXXIII. A resistência à opressão é a conseqüência dos outros direitos do homem. 

XXXIV. Há opressão contra o corpo social, mesmo quando um só dos seus 
membros é oprimido. Há opressão contra cada membro, quando o corpo social é 
oprimido. 

XXXV. Quando o governo viola os direitos do Povo, a revolta é para o Povo e para 
cada agrupamento do Povo o mais sagrado dos direitos e o mais indispensáveis dos 
deveres. 

 

4 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (ONU) 

Preâmbulo 

CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros 
da família humana e 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 de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade, CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam 
protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido, como último 
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recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, CONSIDERANDO ser essencial 
promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, 
CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé 
nos direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e 
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, CONSIDERANDO que 
os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do 
homem e a observância desses direitos e liberdades, CONSIDERANDO que uma 
compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o 
pleno cumprimento desse compromisso, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
proclama a presente "Declaração Universal dos Direitos do Homem" como o ideal 
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que 
cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

Art. 1. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade. 

Art.  2. I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica 
ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de 
um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer 
outra limitação de soberania. 

Art.  3. Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Art.  4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 
de escravos estão proibidos em todas as suas formas. 

Art.  5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. 

Art.  6. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 
pessoa perante a lei. 

Art.  7. Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 
viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Art.  8. Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 
reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

Art.  9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
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Art.  10. Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus 
direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Art.  11. I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias a sua defesa. 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, 
não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 
imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 
ato delituoso. 

Art.  12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o 
homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Art.  13. I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro 
das fronteiras de cada Estado. 

II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 

Art.  14. I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países. 

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 

Art.  15. I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de 
mudar de nacionalidade. 

Art.  16. I) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, tem o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 
Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos 
nubentes. 

III) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 
da sociedade e do Estado. 

Art.  17. I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com 
outros. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Art.  18. Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade 
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de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

Art.  19. Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por quaisquer meios, independentemente de 
fronteiras. 

Art.  20. I) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Art.  21. I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Art.  22. Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social 
e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade. 

Art.  23. I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 

III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, 
que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a 
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 
proteção social. 

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 
proteção de seus interesses. 

Art.  24. Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável 
das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 

Art.  25. I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 
a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

II) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas 
as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção 
social. 
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Art.  26. I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 
instrução superior, esta baseada no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 

Art.  27. I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de 
seus benefícios. 

II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Art.  28. Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os 
direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente 
realizados. 

Art.  29. I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e 
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. 

III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

Art.  30. Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e 
liberdades aqui estabelecidos. 
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ANEXO B 
 

O Justo e a justiça política 

Obras Seletas de Rui Barbosa, vol. VIII, Casa de Rui Barbosa, Rio, 1957, p. 67-71. 

Para os que vivemos a pregar à República o culto da justiça como o supremo 

elemento preservativo do regime, a história da Paixão, que hoje se consuma, é como 

que a interferência do testemunho de Deus no nosso curso de educação 

constitucional. O quadro da ruína moral daquele mundo parece condensar-se no 

espetáculo da sua justiça, degenerada, invadida pela política, joguete da multidão, 

escrava de César. Por seis julgamentos passou Cristo, três às mãos do dos judeus, 

três às dos romanos, e em nenhum teve um juiz. 

Aos olhos dos seus julgadores, refulgiu sucessivamente a inocência divina, e 

nenhum ousou estender-lhe a proteção da toga. Não há tribunais, que bastem, para 

abrigar o direito, quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. 

Grande era, entretanto, nas tradições hebraicas, a noção da divindade do 

papel da magistratura. Ensinavam elas que uma sentença contrária à verdade 

afastava do seio de Israel a presença do Senhor, mas que, sentenciando com 

inteireza, quando fosse apenas por uma hora, obrava o juiz como se criasse o 

universo, porquanto era na função de julgar que tinha a sua habitação entre os 

israelitas a majestade divina. Tampouco valem, porém, leis e livros sagrados, 

quando o homem lhes perde o sentimento, que exatamente no processo do justo por 

excelência, daquele em cuja memória todas as gerações até hoje adoram por 

excelência o justo, não houve no código de Israel norma, que escapasse à 

prevaricação dos seus magistrados. 
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No julgamento instituído contra Jesus, desde a prisão, uma hora talvez antes 

da meia-noite de quinta-feira, tudo quanto se fez até ao primeiro alvorecer da sexta-

feira subseqüente, foi tumultuário, extrajudicial e atentatório dos preceitos hebraicos. 

A terceira fase, a inquirição perante o sinedrim, foi o primeiro simulacro de formação 

judicial, o primeiro ato judicatório, que apresentou alguma aparência de legalidade, 

porque ao menos se praticou de dia. Desde então, por um exemplo que desafia a 

eternidade, recebeu a maior das consagrações o dogma jurídico, tão facilmente 

violado pelos despotismos, que faz da santidade das formas a garantia essencial da 

santidade do direito. 

O próprio Cristo delas não quis prescindir. Sem autoridade judicial o interroga 

Anás, transgredindo as regras assim na competência, como na maneira de inquirir; e 

a resignação de Jesus ao martírio não se resigna a justificar-se fora da lei: "Tenho 

falado publicamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, a que 

afluem todos os judeus, e nunca disse nada às ocultas. Por que me interrogas? 

Inquire dos que ouviam o que lhes falei: esses sabem o que eu lhes houver dito". 

Era apelo às instituições hebraicas, que não admitiam tribunais singulares, nem 

testemunhas singulares. O acusado tinha jus ao julgamento coletivo, e sem 

pluralidade nos depoimentos criminadores não poderia haver condenação. O 

apostolado de Jesus era ao povo. Se a sua prédica incorria em crime, deviam pulular 

os testemunhos diretos. Esse era o terreno jurídico. Mas, porque o filho de Deus 

chamou a ele os seus juízes, logo o esbofetearam. Era insolência responder assim 

ao pontífice. Sic respondes pontifici? Sim, revidou Cristo, firmando-se no ponto de 

vista legal: "Se mal falei, traze o testemunho do mal; se bem, por que me bates?" 

Anás, desorientado, remete o peso a Caifás. Este era o sumo sacerdote do 

ano. Mas, ainda assim, não, não tinha a jurisdição, que era privativa do conselho 



 85

supremo. Perante este já muito antes descobrira o genro de Anás a sua 

perversidade política, aconselhando a morte a Jesus, para salvar a nação. Cabe-lhe 

agora levar a efeito a sua própria malignidade, "cujo resultado foi a perdição do 

povo, que ele figurava salvar, e a salvação do mundo, em que jamais pensou". 

A ilegalidade do julgamento noturno, que o direito judaico não admitia nem 

nos litígios civis, agrava-se então com o escândalo das testemunhas falsas, aliciadas 

pelo próprio juiz, que, na jurisprudência daquele povo, era especialmente instituído 

como o primeiro protetor do réu. Mas, por mais falsos testemunhos que 

promovessem, lhe não acharam a culpa, que buscavam. Jesus calava. Jesus autem 

tacebat. Vão perder os juízes prevaricadores a segunda partida, quando a astúcia do 

sumo sacerdote lhes sugere o meio de abrir os lábios divinos do acusado. Adjura-o 

Caifás em nome de Deus vivo, a cuja invocação o Filho não podia resistir. E diante 

da verdade, provocada, intimada, obrigada a se confessar, aquele, que a não 

renegara, vê-se declarar culpado de crime capital: Reus est mortis. "Blasfemou! Que 

necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia". Ao que clamaram os 

circunstantes: "é réu de morte". 

Repontava a manhã, quando a sua primeira claridade se congrega o sinedrim. 

Era o plenário que se ia celebrar. Reunira-se o conselho inteiro. In universo concilio, 

diz Marcos. Deste modo se dava a primeira satisfação às garantias judiciais. Com o 

raiar do dia se observava a condição da publicidade. Com a deliberação da 

assembléia judicial, o requisito da competência. Era essa a ocasião jurídica. Esses 

eram os juízes legais. Mas juízes, que tinham comprado testemunhas contra o réu, 

não podiam representar senão uma infame hipocrisia da justiça. Estavam 

mancomunados, para condenar, deixando ao mundo o exemplo, tantas vezes depois 



 86

imitado até hoje, desses tribunais, que se conchavam de véspera nas trevas, para 

simular mais tarde, na assentada pública, a figura oficial do julgamento. 

Saía Cristo, pois, naturalmente condenado pela terceira vez. Mas o sinedrim 

não tinha o jus sanguinis. Não podia pronunciar a pena de morte. Era uma espécie 

de júri, cujo veredictum, porém, antes opinião jurídica do que julgado, não obrigava 

os juízes romanos. Pilatos estava, portanto, de mãos livres, para condenar, ou 

absolver. "Que acusação trazeis contra este homem?" assim fala por sua boca a 

justiça do povo, cuja sabedoria jurídica ainda hoje rege a terra civilizada. "Se não 

fosse um malfeitor, não to teríamos trazido", foi a insolente resposta dos algozes 

togados. Pilatos, não querendo ser executor num processo, de que não conhecera, 

pretende evitar a dificuldade, entregando-lhes a vítima: "Tomai-o, e julgai-o segundo 

a vossa lei". Mas, replicam os judeus, bem sabes que "nos não é lícito dar a morte a 

ninguém". O fim é a morte, e sem a morte não se contenta a depravada justiça dos 

perseguidores. 

Aqui já o libelo se trocou. Não é mais de blasfêmia contra a lei sagrada que se 

trata, senão de atentado contra a lei política. Jesus já não é o impostor que se 

inculca filho de Deus: é o conspirador, que se coroa rei da Judéia. A resposta de 

Cristo frustra ainda uma vez, porém, a manha dos caluniadores. Seu reino não era 

deste mundo. Não ameaçava, pois, a segurança das instituições nacionais, nem a 

estabilidade da conquista romana. "Ao mundo vim", diz ele, "para dar testemunho da 

verdade. Todo aquele que for da verdade, há de escutar a minha voz". A verdade? 

Mas "que é a verdade"? pergunta definindo-se o cinismo de Pilatos. Não cria na 

verdade; mas a da inocência de Cristo penetrava irresistivelmente até o fundo 

sinistro dessas almas, onde reina o poder absoluto das trevas. "Não acho delito a 

este homem", disse o procurador romano, saindo outra vez ao meio dos judeus. 
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Devia estar salvo o inocente. Não estava. A opinião pública faz questão da 

sua vítima. Jesus tinha agitado o povo, não ali só, no território de Pilatos, mas desde 

Galiléia. Ora, acontecia achar-se presente em Jerusalém o tetrarca da Galiléia, 

Herodes Antipas, com quem estava de relações cortadas o governador da Judéia. 

Excelente ocasião, para Pilatos, de lhe reaver a amizade, pondo-se, ao mesmo 

tempo, de boa avença com a multidão inflamada pelos príncipes dos sacerdotes. 

Galiléia era o forum originis do Nazareno. Pilatos envia o réu a Herodes, lisonjeando-

lhe com essa homenagem, a vaidade. Desde aquele dia um e outro se fizeram 

amigos, de inimigos que eram. [...] Assim se reconciliam os tiranos sobre os 

despojos da justiça. 

Mas Herodes também não encontra por onde condenar a Jesus, e o mártir 

volta sem sentença de Herodes a Pilatos que reitera ao povo o testemunho da 

intemerata pureza do Justo. Era a terceira vez que a magistratura romana a 

proclamava. Nullam causam inveni in homine isto ex his, in quibus eum accusatis. O 

clamor da turba recrudesce. Mas Pilatos não se desdiz. Da sua boca irrompe a 

quarta defesa de Jesus: "Que ma fez esse ele? Quid enim mali fecit iste?" Cresce o 

conflito, acastelam-se as ondas populares. Então o procônsul lhes pergunta ainda: 

"Crucificareis o vosso rei?" A resposta da multidão em grita foi o raio, que desarmou 

as evasivas de Pilatos. "Não conhecemos outro rei, senão César". A esta palavra o 

espectro de Tibério se ergueu no fundo da alma do governador da província romana. 

O monstro de Cáprea, traído, consumido pela febre, crivado de úlceras, gafado da 

lepra, entretinha em atrocidades os seus últimos dias. Traí-lo era perder-se. Incorrer 

perante ele na simples suspeita de infidelidade era morrer. O escravo de César, 

apavorado, cedeu, lavando as mãos em presença do povo: "Sou inocente do sangue 

deste justo". E entregou-o aos crucificadores. Eis como procede a justiça, que se 
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não compromete. A história premiou dignamente esse modelo da suprema cobardia 

na justiça. Foi justamente sobre a cabeça do pusilânime que recaiu antes de tudo 

em perpétua infâmia o sangue do justo. 

De Anás a Herodes o julgamento de Cristo é o espelho de todas as deserções 

da justiça, corrompida pelas facções, pelos demagogos e pelos governos. A sua 

fraqueza, a sua inocência, a sua perversão moral crucificaram o Salvador, e 

continuam a crucificá-lo, ainda hoje, nos impérios e nas repúblicas, de cada vez que 

um tribunal sofisma, tergiversa, recua, abdica. Foi como agitador do povo e 

subversor das instituições que se imolou Jesus. E, de cada vez que há precisão de 

sacrificar um amigo do direito, um advogado da verdade, um protetor dos indefesos, 

um apóstolo de idéias generosas, um confessor da lei, um educador do povo, é 

esse, a ordem pública, o pretexto que renasce para exculpar as transações dos 

juízes tíbios com os interesses do poder. Todos esses acreditam, como Pôncio, 

salvar-se, lavando as mãos do sangue que vão derramar, do atentado que vão 

cometer. Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, 

espírito conservador, interpretação restritiva, razão de estado, interesse supremo, 

como quer que te chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete de 

Pilatos! O bom ladrão salvou-se. Mas não há salvação para o juiz covarde. 


	Monografia Principal - Capa.pdf
	________________________________________________________
	Prof. Glauco Barreira Magalhães Filho (orientador)

	________________________________________________
	________________________________________________
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT


