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RESUMO 

 

No presente trabalho, serão estudadas as tutelas provisórias de urgência e de evidência como 

instrumentos de proteção da dignidade da pessoa humana e de efetividade do acesso à justiça, 

dos direitos fundamentais e da personalidade, no curso da prestação jurisdicional pelo Estado, 

isto é, antes da entrega da cognição definitiva. A origem das tutelas provisórias no direito 

comparado e sua recepção no direito pátrio serão objeto de estudo, bem como será 

demonstrada a mudança de compreensão quanto às tutelas provisórias no atual Código de 

Processo Civil de 2015 e em face da existente no revogado Código de 1973. Demonstrar-se-á, 

ainda, a influência da doutrina de Francesco Carnelutti, na revogada legislação processual 

civil e a contribuição dos estudos de Ovídio Baptista da Silva para a atual compreensão das 

tutelas provisórias, no ordenamento jurídico brasileiro. A efetividade do acesso à justiça será 

estudada no sentido de permitir ao Estado a entrega da prestação jurisdicional justa e 

adequada, com a observância do devido processo legal e em razoável duração, demonstrando-

se a inexistência de conflito entre estes dois princípios constitucionais. Estudar-se-á, ainda, a 

evolução do conceito de pessoa, a construção do princípio da dignidade da pessoa humana, 

dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade a fim de 

compreender a sua importância no Estado Democrático de Direito, fazendo uma abordagem 

histórica com o intuito de expor a importância das declarações feitas nas Revoluções francesa 

e norte americana e seus reflexos na sociedade contemporânea.  

 

 

Palavras-chave: Constituição. Estado. Direitos humanos. Direitos fundamentais. Direitos da 

personalidade. Acesso à justiça. Tutela provisória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present paper, we will study provisional relief of urgency and evidence as instruments 

to protect the dignity of the human person and the effectiveness of access to justice, 

fundamental rights and personality in the course of judicial provision by the State, that is, 

before surrender. The origin of provisional relief in comparative law and their reception in 

domestic law will be the subject of study, as will the change in understanding regarding 

provisional reliefs in the current Code of Civil Procedures 2015 and in view of that the 

repealed Code of 1973. The work will demonstrate the influence of Francesco Carnelutti's 

doctrine on repealed civil procedural law and the contribution of Ovidio Baptista da Silva's 

studies to the current understanding of provisional tutelage in the Brazilian legal system. The 

effectiveness of access to justice will be studied in order to allow the State to deliver fair and 

adequate judicial provision, observing due process of law with reasonable duration, 

demonstrating the absence of conflict between these two constitutional principles. The 

evolution of the concept of person, the construction of the principle of the dignity of the 

human person, human rights, fundamental rights and personality rights will also be studied in 

order to understand its importance in the Democratic Rule of Law. We will also take a 

historical approach in order to expose the importance of the statements made in the French 

and North American Revolutions and their reflexes in the contemporary society. 

 

 

Keywords: Constitution. State. Human rights. Fundamental rights. Rights of the personality. 

Access to justice. Provisional relief.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente trabalho compreende o estudo do conceito de pessoa, da 

dignidade humana, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos da 

personalidade e do acesso efetivo à justiça. Tais elementos encontram-se conectados a ponto 

de a dignidade humana ser a base axiológica dos direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade, constituindo-se, ainda, como fundamento do Estado democrático de direito 

capaz de legitimar o poder constituído e dirigir os fins estatais e sociais, servindo como guia à 

atuação concreta de cada uma das funções (legislativa, executiva e judiciária). 

Enfrentar-se-á, no presente estudo, a seguinte problematização: na vigente legislação 

processual civil, há instrumento capaz de proteger a dignidade da pessoa humana, no curso da 

prestação jurisdicional pelo Estado, outorgando efetividade ao acesso à justiça, aos direitos 

fundamentais e da personalidade? 

O estudo, para tanto, utilizará o método hipotético dedutivo e topologicamente será 

desenvolvido em nove capítulos, a partir desta introdução. No capítulo 2, serão abordados a 

evolução do conceito de pessoa, dignidade humana e direitos humanos, cujos marcos teóricos 

serão os estudos de Diogo Costa Gonçalves, Immanuel Kant, Ingo Wolfgang Sarlet, de Daniel 

Sarmento, Boaventura de Sousa Santos e Raimon Panikkar. 

Os direitos fundamentais são tema do terceiro capítulo, no qual se discorrerá sobre a 

teoria de Ferdinand Lassalle, que defende que a Constituição jurídica, caso se divorcie da real, 

não passa de uma folha de papel, tornando-se ilegítima e ineficaz. Traz-se, ainda, o 

contraponto de Konrad Hesse, defensor da força normativa da Constituição. Aborda-se, nesse 

capítulo, o princípio da supremacia da Constituição, por intermédio do qual se invalidam os 

atos normativos incompatíveis com ela, tanto material (o conteúdo do ato deve estar em 

consonância com o conteúdo constitucional), como formalmente (os atos devem ser 

elaborados conforme os procedimentos estabelecidos pela Constituição). Sendo, ainda, os 

estudos de Paulo Bonavides e Dimitri Dimoulis os marcos teóricos adotados sobre o tema. 

O capítulo quarto explanará acerca dos direitos da personalidade, tendo como base os 

estudos de Anderson Schreiber, Carlos Alberto Bittar, Elimar Szaniawski, Fábio Maria de 

Mattia, Adriano de Cupis e Rubens Limongi França, apontando a natureza jurídica e as 

características dos direitos da personalidade, além de sua evolução histórica. 

No capítulo cinco, ocorrerá a diferenciação dos direitos humanos, dos direitos 

fundamentais e dos direitos da personalidade, por meio das obras de Anderson Schreiber, 

Carlos Alberto Bittar e George Marmelstein. 
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O acesso efetivo à justiça será tratado no capítulo seis, referindo os estudos de Mauro 

Cappelletti, Bryant Garth, José Roberto dos Santos Bedaque, Paulo Bonavides e Humberto 

Theodoro Junior. Demonstrar-se-á, neste capítulo, que a prestação da tutela efetiva pelo 

Estado, apenas ocorre quando forem asseguradas plenas condições de obtenção tempestiva da 

proteção requerida, com a adoção de medidas idôneas e suficientes para adequar, em tempo 

hábil, a situação de fato à realidade jurídica afirmada, eliminando-se os maléficos efeitos 

causados pelo tempo necessário à entrega da cognição exauriente, protegendo-se, desta forma, 

o direito pleiteado no curso processual. 

O processo no Estado democrático de direito não se resume a regular o acesso à justiça 

em sentido formal, mas trata-se de direito fundamental, cuja finalidade é proporcionar a todos 

uma tutela procedimental e substancial justa, adequada e efetiva. Daí a necessidade em falar-

se, modernamente, sobre garantia de um processo justo, de preferência a garantia de um 

devido processo legal que demanda tempo, haja vista que o demandado poderá exercer o 

contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o disposto na Constituição Federal de 

1988. 

Nos capítulos sétimo e oitavo, analisar-se-á se a tutela provisória, prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro, teria o condão de proteger a dignidade humana, outorgando 

efetividade ao acesso à justiça, aos direitos fundamentais e da personalidade, no curso da 

prestação jurisdicional pelo Estado, isto é, antes da entrega da cognição definitiva, utilizando 

como marcos teóricos os estudos de Marcelo Negri Soares, Humberto Theodoro Junior, Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. 

Outrossim, o presente estudo, apesar de abordar apenas os meios de proteção da 

dignidade da pessoa humana e de efetividade tanto dos direitos fundamentais, quanto dos 

direitos da personalidade na prestação jurisdicional pelo Estado, não significa a 

desvalorização dos meios alternativos de solução de conflitos permitidos pela legislação 

brasileira, tais como: arbitragem, mediação e conciliação. 

Almeja-se, com o presente estudo, contribuir para o debate e reflexão da importância 

da proteção da dignidade da pessoa e da efetividade do acesso à justiça, dos direitos 

fundamentais e da personalidade no curso do trâmite processual, a fim de que a entrega da 

prestação jurisdicional pelo Estado possa ser realizada de forma justa e tempestiva. 
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2 PESSOA, DIGNIDADE HUMANA E DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PESSOA 

 

Acredita-se que a origem do termo pessoa derive do termo grego prósopon, que 

originalmente significava ‘face’ ou ‘máscara’, originário do teatro grego, no qual os atores, no 

palco, vestiam máscaras para revelar ao público o personagem e seu estado emocional. De 

personagem do teatro, o termo pessoa passou a designar cada indivíduo humano que, no palco 

da vida e da polis grega, representa o seu papel. 

A utilidade do conceito de pessoa, no pensamento antigo, está na capacidade de opor o 

indivíduo humano, concreto e particular, à ideia universal de humanidade. A sua 

individualidade revela-se, nesse contexto, um papel, uma máscara em meio à coletividade. A 

enorme dificuldade que o pensamento antigo tinha em lidar com as realidades individuais se 

deve ao fato de que, na antiguidade, imperava uma visão monista da realidade. 

Na Roma Antiga, persona possuía o mesmo significado de prósopon, na Grécia, 

concepção esta que, apenas teve mudança com a teologia trinaria cristã, momento em que 

pessoa passou a designar uma realidade substantiva, sendo verdadeira categoria ontológica. 

Na Idade Clássica, não era considerado e valorizado o sujeito de forma individual e 

subjetiva. Naquele período, o homem era concebido como parte integrante de um todo, 

sobrepondo-se a coletividade ao indivíduo, eis que a polis revelava-se como elemento de 

maior importância (PERA JUNIOR, 2017, p. 25). Diogo Costa Gonçalves (2008, p. 23) 

afirma que, na Idade Clássica, a individualidade do homem era sacrificada em razão da 

universalidade. Nas palavras de Pele (2010, p. 79) “Platón plantea um ideal de Estado cuya 

característica principal es su omnipotencia. Este rasgo tiene dos consecuencias que se 

estudiarán a continuación: la negación de la igual dignidad y la negacón de la autonomia 

indidual”.1 

A concepção da posição do ser humano como ente desfigurado e destinado a um 

propósito imposto pela natureza, afeito para ordenar ou servir, é encontrada no pensamento de 

Aristóteles ao afirmar que “falamos em ‘bens’ no sentido de ‘partes’, uma parte é não 

somente parte de outra, mas pertence totalmente à outra e acontece o mesmo com os bens; 

logo, o senhor é unicamente o senhor do escravo, e não lhe pertence, enquanto o escravo é 

não somente o escravo do senhor, mas lhe pertence inteiramente” (ARISTÓTELES, 1985, p. 

125). O homem, por conseguinte, era concebido como instrumento para a consecução de 

 
1 Platão eleva um estado ideal cuja principal característica é sua onipotência. Esse recurso tem duas 

conseqüências que serão estudadas abaixo: a negação da igual dignidade e a negação da autonomia individual. 

(em tradução livre). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_grego
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determinados fins sociais, que encerravam sua própria identidade. 

Até o advento da Modernidade, o conceito de pessoa não era compreendido com um 

fim em si, mas como um órgão da comunidade, cujos direitos e deveres decorriam da sua 

inserção em determinado estamento social. Sarmento (2016, p. 42) discute que a cosmovisão 

individualista foi, nas palavras do autor, “acolhida pelas teorias contratualistas do Estado de 

Tomas Hobbes e John Locke, que fundavam a existência da comunidade política no interesse 

dos indivíduos”, tratando, portanto, o surgimento do individualismo como um dos fenômenos 

mais importantes da história do pensamento e da sociedade ocidental. 

O rompimento da visão clássica ocorreu com o postulado da semelhança do homem a 

Deus na teologia cristã, pela qual todos os seres humanos seriam detentores da mesma 

centelha divina. Desde o ato de criação descrito em Gênesis 1, 26-272, a relação entre criatura 

e Criador passaria a ser pessoal e individual. A todos, por conseguinte, haveria de ser 

outorgado o mesmo respeito e deferência, ante a equivalência relativa entre o homem e Deus 

(SARLET, 2009, p. 32). 

O homem, na visão cristã, era o único ser querido por Deus em si mesmo. A 

individualidade, portanto, não era um problema ou uma dificuldade. E não o era, não só por se 

haver quebrado a visão monista da realidade, mas, sobretudo, porque a individualidade 

aparecia como uma máxima perfeição na própria ordem do ser (GONÇALVES, 2008, p. 29). 

Acrescenta-se à lei mosaica prevista nas antigas Escrituras Sagradas o relevante papel 

exercido pelo  Messias, ao demonstrar um sujeito dotado de padrão ético elevado: “Jesus de 

Nazaré concretizou na história modelo ético de pessoa, e tornou aos homens mais acessível 

sua limitação” (COMPARATO, 2015, p. 29). 

A teologia cristã superou o monismo antigo, que sacrificava o concreto em face do 

universal, dando lugar ao dualismo filosófico: natureza (physis) versus pessoa (hypostasis). 

Para a natureza (physis), reserva-se a universalidade ou essência da realidade. A noção de 

pessoa, a realização própria, num sujeito determinado, dessa natureza ou realidade universal. 

Pessoa torna-se, assim, a forma especial ou particular de ser de uma determinada natureza. 

Com essa dimensão ôntica, o mistério da Santíssima Trindade era explicado, posto que Deus 

existia numa única natureza divina, dividida em três pessoas iguais e distintas. Uma só physis 

em três hypostasis. O problema cristológico, por sua vez, era resolvido recorrendo à ideia de 

união hipostática: em cristo existiam duas naturezas: a humana e a divina, em uma só pessoa 

(GONÇALVES, 2008, p. 26). 

 
2 Gênesis 1: 26-27: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre 

os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os 

répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou”. In: BÍBLIA. 
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Para a visão cristã de homem, não havia qualquer dificuldade ou problema na 

individualidade, ao contrário, a individualidade aparece como máxima perfeição na própria 

ordem do ‘ser’. 

No pensamento moderno, em que a filosofia se debruça, já não mais sobre a realidade, 

mas, antes, sobre o sujeito cognoscente, o conceito de pessoa sofre alteração semântica: o 

conceito de persona perde seu conteúdo ontológico e passa a designar uma realidade psíquica.  

A alteração conceitual é grande. Se a reflexão teológica cristã havia construído uma 

noção metafísica de pessoa, na época moderna, observa-se uma desconstrução do conceito, 

retirando-lhe o conteúdo ôntico e identificando a noção de pessoa com realidade psíquica, 

emotiva e subjetiva.  

Na antropologia contemporânea, no entanto, existem dois sistemas diversos: o 

existencialismo e o personalismo que, a partir de dois elementos essenciais, a lateralidade e a 

abertura relacional, conceituam a pessoa. 

Para o existencialismo, a ideia de pessoa é marcada como projeto de si, como o 

desafio permanente a ser mais ou a ser algo. Quanto ao que seja projeto de si mesmo, os 

autores divergem, pois, para muitos esta dimensão da realização se limita à realidade fática e 

histórica da civilização e da sociedade. Para outros, ao contrário, o homem, projeto de si 

mesmo, realiza-se na abertura à transcendência, na realização do seu ser face ao Eterno, que 

transcende o tempo e a história, e ainda que o fundamento do homem seja a sua existência, 

esta só se realiza e se conhece na abertura ao transcendente (GONÇALVES, 2008, p. 36). 

Juan Sahagun Lucas, citado por Diogo Costa Gonçalves, afirma que o núcleo essencial 

do personalismo está na abertura ao outro, como dimensão constitutiva da pessoa. O 

pensamento personalista não parte da subjetividade, mas, sim, da intersubjetividade e essa, 

não no sentido da dissolução do homem no coletivo, no social, mas antes da abertura do 

homem – incomunicável e subsistente – ao outro, abertura essa constitutiva da sua realidade. 

Na filosofia, houve várias mudanças importantes, que auxiliaram a modificar a 

concepção abstrata de pessoa. “Com Hegel, a historicidade do sujeito e da razão foram postas 

em evidência, em sentido oposto à matriz Kantiana, assim como ressaltada a importância do 

reconhecimento intersubjetivo”, “o romantismo de filósofos como Schller e Heder chamou a 

atenção para o enraizamento cultural das pessoas e para os seus sentimentos, valorizando-os” 

e “o chamado ‘giro linguístico’, nas variadas vertentes, rechaçou a ‘filosofia da consciência’, 

tirando o foco do sujeito e deslocando-o para as relações intersubjetivas, mediadas pela 

linguagem” (SARMENTO, 2016, p. 49). 

Daniel Sarmento (2016, p. 49-50) afirma que houve corrosão na imagem do homem 

como ser racional, na psicologia, “com revelação de que as ações humanas são dirigidas 
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também pelo inconsciente, motivadas por razões que muitas vezes o indivíduo desconhece” e 

por “avanços no campo das ciências sociais afastaram definitivamente a compreensão 

incorpórea e desenraizada de pessoa alentada por alguns filósofos iluministas, ao adentrarem a 

importância dos vínculos sociais, da cultura e do ‘olhar do outro’ para a formação da 

subjetividade”. 

A evolução do conceito de pessoa durante a história permitiu lidar com as realidades 

individuais, em contraponto com a visão monista reinante na antiguidade clássica, onde 

imperava a importância da universalidade, sendo que, por meio do desenvolvimento do 

pensamento filosófico, a pessoa passou a ganhar importância como indivíduo, bem como seus 

sentimentos e a relação dela com a coletividade passou a ser valorizada. 

O conceito adotado neste estudo será de estrutura “duplo-triádica” apresentado por 

Robert Alexy (2007, p. 94-100), onde, para ser considerada pessoa é necessário atender a três 

condições em dois turnos seguidos. A primeira tríade tem por condições a inteligência, o 

sentimento e a consciência, ao passo que a segunda tríade tem como elementos a reflexividade 

cognitiva, volitiva e normativa. 

A inteligência isolada não garante a condição de pessoa ao seu possuidor, de modo 

que computadores são possuidores de inteligência e não são pessoas. Do mesmo modo, a 

coexistência de inteligência e de sentimento não se mostra suficiente para caracterizar a 

condição de pessoa. Caso contrário, os animais se enquadrariam no conceito de pessoa por 

possuírem certa inteligência e sentimentos. A consciência ou a autoconsciência é definida pela 

reflexividade que, por sua vez, subdivide-se em três elementos: a cognitiva, a volitiva e a 

normativa. A cognitiva consiste no autoconhecimento por tornar a pessoa o próprio objeto do 

conhecimento, cujo elemento basilar do chamado autoconhecimento é a certeza fática do 

nascimento e da morte. Todavia, a reflexividade cognitiva não é suficiente para caracterizar 

uma pessoa, sendo necessário, para tal, a conjugação das reflexividades volitiva e normativa. 

A reflexividade volitiva trata da capacidade de dirigir o próprio comportamento, por meio de 

atos de vontade. A reflexividade está relacionada com a autoavaliação, ou seja, se uma 

determinada ação que se tenha realizado, ou que se deseja realizar é certa ou errada, e se a 

vida que se leva ou se tem levado é, ou foi, uma boa vida (ALEXY; BAEZ; SILVA, 2015, p. 

26). 

A visão de pessoa como indivíduo que possui sentimentos e se relaciona com seu meio 

é de grande importância para a ciência jurídica, pois “o primeiro elemento que aparece na 

relação jurídica é o sujeito ou a pessoa, sem o qual ou sem a qual não pode existir o direito” 

(MONTEIRO, 2011, p. 106). 

O conhecimento e compreensão da pessoa são, portanto, o ponto de partida para o 
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estudo da ciência jurídica, em decorrência de se tratar do sujeito de direito e de seu 

relacionamento em sociedade ser regulado pela ordem jurídica. A sociedade é ordenada pelo 

direito, cuja existência está ligada ao surgimento da sociedade, sendo que “um homem só em 

uma ilha deserta não está subordinado, como regra geral, a uma ordem jurídica. No momento 

em que aparece um segundo homem nessa ilha, passam a existir relações jurídicas, direitos e 

obrigações que os atam, que serão os sujeitos da relação jurídica” (VENOSA, 2011, p.127). O 

direito, portanto, deve ser considerado como um conjunto de normas ou regras de conduta 

para que as pessoas vivam em sociedade (BOBBIO, 2016, p. 25). 

A doutrina clássica do direito subjetivo destaca três correntes teóricas, sendo a 

primeira a Teoria da Vontade ou Escola Psicológica, concebida por Windscheid, que 

compreende essencialmente o direito subjetivo em função do elemento volitivo. O direito 

subjetivo seria o poder da vontade (ação) do sujeito amparado pela ordem jurídica. 

A segunda corrente é a Teoria do Interesse formulada por Von Ihering. Sustenta que a 

concepção volitiva de direito subjetivo encontra obstáculo para os casos em que o sujeito de 

direito é louco ou menor, casos nos quais, apesar desses sujeitos não terem vontade (para 

exercício do direito), têm direitos. A solução proposta por Ihering coloca o direito subjetivo 

como um interesse juridicamente protegido. Ihering chega a essa conclusão por meio da 

conjugação de dois elementos: um substancial, no qual reside o fim prático do direito e que é 

a utilidade, a vantagem, ou o interesse assegurado pelo direito; o outro, formal, por via do 

qual se efetiva o primeiro, a proteção jurídica do direito, a ação na justiça. 

No sentido de solucionar as críticas às Teorias da Vontade e do Interesse, surge a 

terceira corrente explicativa dos direitos subjetivos: a Teoria Mista, que compartilha das 

noções de vontade e interesse na construção conceitual dos direitos subjetivos. Para essa 

corrente, o direito objetivo prevê uma conduta da qual resulta uma faculdade de agir, atribuída 

a um sujeito, individualmente constituído, que pode exercer seu poder de vontade para uma 

finalidade específica e concreta, desde que esta vontade esteja em conformidade com a ordem 

jurídica. O interesse seria, então, manifestado pela vontade e instrumentalizado pela norma 

legal. 

A crítica feita à atual Teoria Geral do Direito é de que a noção de direito subjetivo 

tradicional, vinculada a um sujeito individualmente constituído, deve ser reconstruída para 

que os novos direitos de dimensão coletiva sejam reconhecidos e efetivados, a fim de se evitar 

a ocorrência de problemas, hoje, comuns, na aferição da legitimidade para tutela de interesses 

difusos e coletivos, que são decorrentes dessa forte influência do sujeito de direito 

individualizado e da máxima processual, de que o direito de ação só pode ser exercido pelo 

titular do direito. 
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O direito é fruto da necessidade de se regular o convívio em sociedade e cabe ressaltar 

que a compreensão tridimensional do direito sugere que uma norma adquire validade objetiva 

integrando os fatos nos valores aceitos por certa comunidade, num período específico de sua 

história. No momento de interpretar uma norma, é necessário compreendê-la, em função dos 

fatos que a condicionam e dos valores que a guiam. A conclusão que nos permite tal 

consideração é que o direito é norma e, ao mesmo tempo, uma situação normatizada, no 

sentido de que a regra do direito não pode ser compreendida tão somente em razão de seus 

enlaces formais (CARVALHO, 2011, p. 186). 

Desse modo, o estudo do conceito de pessoa, de suas necessidades fundamentais e da 

relação interpessoal é de máxima importância para se compreender o direito, que não é 

estático, mas mutável, ou seja, adequa-se às necessidades da sociedade que o regula. 

 

2.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

O termo dignidade, ao longo do tempo, tem sido usado com três diferentes sentidos: 

status, virtude e valor intrínseco, como expõe Daniel Sarmento (2016, p. 103-104): 

 

[...] a dignidade surgiu como ideia que exprimia o elevado status de indivíduos que 
ocupavam funções sociais proeminentes. Ela não tinha conotação universal, nem era 

associada aos direitos humanos, sendo atributo de poucos, no contexto de sociedades 

estamentais e profundamente hierarquizadas. Apesar das mudanças paradigmáticas 

relativas à compreensão sobre a pessoa humana e seus direitos, ocorridas desde o 

Iluminismo, a ideia da dignidade como status tem ainda hoje projeções relevantes, 

conscientes ou não, na cultura social, política jurídica de muitas sociedades 

contemporâneas, especialmente nas que mantem fortes traços desigualitários, como 

a brasileira. Ela se mantem, por exemplo, em nossa linguagem comum, em que a 

dignidade é por vezes associada ao exercício de funções tidas como nobres. É nesse 

sentido que se alude à dignidade de certos cargos públicos. Outro significado 

corrente de dignidade se liga à ‘conduta digna’. Fala-se em dignidade quando se 

considera louvável e altivo o comportamento de uma pessoa diante de circunstancias 
em geral adversas. A dignidade, nesse sentido, consiste numa espécie de virtude, que 

pode ser associada a certas pessoas não pelo seu status social, mas pelas suas ações e 

postura. Diz-se, por exemplo, que o réu se comportou com dignidade ao ser preso; 

que o doente terminal suportou com dignidade o sofrimento dos seus últimos dias. 

Em alguns discursos, essa dignidade contingente incorpora, ao lado da dimensão 

moral, também uma faceta estética. Nessa linha o filosofo e poeta romântico alemão 

Friedrich Schiller definiu a dignidade como a expressão de uma nobre disposição 

mental’, que envolve o autocontrole de instintos naturais. A mais expressiva 

manifestação de dignidade para Schiller, seria a ‘calma no sofrimento.’ Nesta 

compreensão, a dignidade também não é um atributo universal dos seres humanos, 

pois muitos se portam de maneira indigna. Ela depende das atitudes dos indivíduos, 
das suas escolhas, do seu comportamento. No direito contemporâneo, a palavra 

‘dignidade’ tem sido usada em um terceiro sentido, geralmente associados aos 

direitos humanos. A dignidade é empregada como qualidade intrínseca de todos os 

seres humanos, independente do seu status e da sua conduta. 

 

A dignidade da pessoa humana, de acordo com Gregório Peces-Barba Martínez (2003, 
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p. 69,) não se trata de um conceito jurídico, mas de uma construção filosófica que expressa o 

valor intrínseco da pessoa, como se vê no fragmento de seu estudo, abaixo colacionado: 

 

No es um concepto jurídico como puede serlo el derecho subjetivo, el deber jurídico 

o el delito, ni tampouco político como Democracia o Parlamento, sino más bien uma 

construcción de la filosofia para expressar el valor intrínseco de la persona derivado 

de uma seria de rasgos de identificación que la hacen única e irrepetible, que es el 

centro del mundo y que está centrada em el mundo.3
  

 

Dessa forma, por não se tratar de um conceito jurídico, a noção de dignidade da pessoa 

humana deve ser atribuída, a priori, à teologia, filosofia e à ciência (COMPARATO, 2015, p. 

15-19), de maneira que o conteúdo da dignidade humana é elaborado sob perspectivas 

variadas e complementares e para compreendê-lo é necessário entender o desenvolvimento da 

própria história da humanidade, com os avanços e os retrocessos que definem cada momento 

histórico. A ideia defendida por inúmeros filósofos, dentre os quais Immanuel Kant, é de que 

o processo histórico e dialético revela-se de suma importância, senão para a descoberta de 

direitos relacionados à própria dignidade, ao menos como atributo imanente, sujeito ao 

processo histórico para declarar os valores inerentes à condição humana (PERA JUNIOR, 

2017, p. 25). 

Giovanni Pico Della Mirandolla4 (2011, p. 57) retrata a natureza humana indefinida 

como aquela dotada de liberdade e alheia a predefinições, o que possibilita que cada indivíduo 

alcance o status bestial ou mesmo divino, segundo o próprio designo. A liberdade de arbítrio, 

portanto, torna o homem o ser mais digno de todos os demais, incluindo-se as bestas (animais 

não dotados de discernimento) ou mesmo os seres divinos. Pensamento este que seduziu os 

incipientes pensadores humanistas e contribuiu para o surgimento de novo modelo político, 

que, pautado no Humanismo, tornou o “Estado neutro quanto à religião e à cosmovisão; além 

do mais, ele é claramente individualista” (KIRSTE, 2013, p. 186). 

A dignidade, para Immanuel Kant (2007, p. 73 e 77), “age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

 
3 Não é um conceito jurídico, como direito subjetivo, dever ou crime legal, ou reserva política, como Democracia 

ou Parlamento, mas uma construção da filosofia para expressar o valor intrínseco da pessoa derivado de uma 

característica séria da identificação que o torna único e irrepetível, que é o centro do mundo e está centrado no 

mundo (em tradução livre).  
4 Finalmente, pareceu-me ter compreendido por que razão é o homem o mais feliz de todos os seres animados e 

digno, por isso, de toda a admiração, e qual enfim a condição que não lhe coube em sorte na ordem universal, 

invejável não só pelas bestas, mas também pelos astros e até pelos espíritos supramundanos. Coisa 

inacreditável e maravilhosa. E como não? Já que precisamente por isso o homem é dito e considerado 
justamente um grande milagre e um ser animado, sem dúvida digno de ser admirado[...] Assim, tomou o 

homem como obra de natureza indefinida[...] A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por 

nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo 

teu arbítrio, a cujo poder te entreguei[...] Poderás degenerar até os seres que são as bestas, poderá regenerar-te 

até às realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo.  
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simultaneamente como um fim, e nunca como um meio”, a ponto que não está condicionada a 

qualquer preço, não podendo ser substituída, trocada ou comprada, haja vista que “no reino 

dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se 

pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas, quando uma coisa está acima de todo 

o preço e, portanto, não permite equivalente, então, tem ela dignidade”. O pensamento 

Kantiano, por sua vez, inaugurou novo alicerce para a dignidade humana, ao substituir os 

postulados cristãos pela razão pautada na autodeterminação moral do indivíduo, o que 

permitiu um sentido universal ao conteúdo da dignidade humana (PERA JUNIOR, 2017, p. 

31). 

Daniel Sarmento (2016, p. 107-108), ao analisar a filosofia Kantiana, apresenta três 

pontos fundamentais da “fórmula do fim em si mesmo”, a saber: 

 

Em primeiro lugar, deve notar que, para Kant, tratar uma pessoa como fim significa 

respeitá-la como um sujeito racional, capaz de fazer escolhas e de se autodeterminar. 

Assim, não é lícito constranger, manipular ou mentir para uma pessoa, ainda que se 

considere que o resultado da ação reverta em seu próprio benefício. A teoria 

Kantiana é essencialmente antipaternalista. Em segundo lugar, há eu se atentar para 

o fato e a interdição contida no imperativo categórico é de que as pessoas sejam 

tratadas apenas como meios. Não veda que, em alguma medida, uma pessoa se valha 

de outra para atingir os fins que persegue. Quando, por exemplo, um indivíduo 

contrata os serviços de um profissional para pintar as paredes de sai casa, ele se 

utiliza dessa pessoa para perseguir um fim que é seu, mas nada há de errado nisso. O 
pintor, por sua vez, também visa a obter um fim de quem o contratou – o 

recebimento do pagamento pelos seus serviços. As vontades das partes se ajustam e 

ninguém é tratado pelo outro como um mero objeto. Em regra, quando celebramos 

um contrato, não tratamos o outro contratante apenas como um instrumento para 

servir os nossos interesses, pois a celebração pressupõe o exercício da autonomia de 

ambas as partes. Ao exprimir o seu consentimento, casa contratante age como 

sujeito raciona, e não como um simples objeto, não se cogitando a priori, portanto, 

em ofensa ao imperativo categórico. Finalmente, para Kant, o indivíduo também não 

poder tratara a si próprio como um mero objeto. Ele deve tratar a humanidade, que 

carrega em si, sempre como um fim. Nas suas palavras, ‘em todas as suas ações, 

tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres 

racionais, ele (o homem) tem sempre de ser considerado simultaneamente um fim.’ 
Por isso, Kant considera imorais certas ações individuais que, embora não causem 

danos a terceiros, deixam de exprimir o necessário respeito à humanidade de quem 

as pratica. Com base nesta ideia, ele se opôs, por exemplo, ao suicídio e, até mesmo, 

ao sexo casual, que, na sua ótica, degrada quem o praticasse. 

 

Apesar do desenvolvimento do pensamento cristão e kantiano, maior relevância foi 

concedida ao tema dignidade humana, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tendo a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 como marco histórico, texto 

que foi elevado a código das nacionalidades com o intuito de promover, sem distinção de 

raça, sexo e religião, o respeito à dignidade humana (BONAVIDES, 2008, p. 578). A 

relevância dada à dignidade humana ocasionou na busca de valores que pudessem explicar e 

dirigir as ações do Estado e do direito, bem como na reestruturação da ordem política e 
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jurídica, por intermédio da qual, o indivíduo foi elevado como o início e o fim do debate 

jurídico, não sendo por acaso a afirmação nas palavras de Magalhães (2012, p. 153) de que a 

“dignidade da pessoa humana é o pilar de interpretação de todo o ordenamento jurídico e de 

toda a Constituição”, de modo que no Estado democrático de direito, os demais princípios 

estão fundamentados na dignidade humana, sob a qual emergem, cuja ausência destitui o 

sentido ou valor da própria liberdade (BONAVIDES, 2008, p. 646). 

Na contemporaneidade, a dignidade humana é o fundamento do Estado, capaz de 

legitimar o poder constituído e dirigir os fins estatais e sociais, servindo ainda como guia à 

atuação concreta de cada uma das funções (legislativa, executiva e judiciária), que decorre 

justamente do reconhecimento de que a pessoa é o fim e o Estado não mais que um meio para 

a garantia e promoção de seus direitos fundamentais (SARMENTO, 2004, p. 111). 

Atento às novas diretrizes estabelecidas no pós-guerra e na DUDH, inúmeros países 

passaram a consignar, no próprio texto constitucional, o fundamento supralegal pautado na 

dignidade da pessoa humana (BARROSO, 2012, p. 20). A Constituição Federal brasileira, 

promulgada em 1988 (CF/88), sob inspiração da Constituição de Portugal e da Lei 

Fundamental da Alemanha, previu a dignidade da pessoa humana em seu artigo 1°, inciso III, 

ao erigi-la como um dos fundamentos do nosso Estado democrático de direito. O valor 

supremo eleito, por conseguinte, torna-se o vetor de atuação dos poderes do Estado e do agir 

de cada pessoa (FACHIN, 2012, p. 207). 

A garantia da dignidade humana tem a estrutura de um princípio, por ser algo que 

pode “ser realizado na maior extensão possível, segundo as possibilidades jurídicas e fáticas 

consideradas” (ALEXY; BAEZ; SILVA, 2015, p. 18). O conceito de dignidade humana é 

complexo, por conjugar aspectos descritivos ou empíricos com elementos normativos ou 

avaliativos e a autonomia aparece como o elemento mais frequente apontado da dignidade 

humana, como se pode observar no estudo de Immanuel Kant, que afirma que “a autonomia é, 

portanto, a base da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional” (KANT, 

1964, p. 436). A concepção Kantiana está correta pela ótica da teoria moral, todavia, a 

proteção jurídica da dignidade humana não se limita à proteção da autonomia, mas inclui o 

direito de existir e o direito de tomar decisões de qualquer tipo (ALEXY, 2005, p. 37). A 

autonomia desempenha papel fundamental nos estudos de Immanuel Kant (1964, p. 428) 

sobre a pessoa e empresta ao conceito de dignidade humana base descritiva ou empírica mais 

ampla. 

Pico della Mirandola (1990, p. 6) considera que a capacidade de autoformação é a 

razão decisiva para a dignidade dos seres humanos, ao caracterizar o homem como seu 

próprio escultor criativo. Todavia, o resultado advindo da autoformação poderá ser de “brutal 
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degeneração e de desenvolvimento para uma dimensão superior”. 

A dignidade humana é titularidade de todo aquele que preenche as condições da 

estrutura ‘duplo-triádica’, posto que toda pessoa é possuidora da dignidade humana. Assertiva 

que é melhor compreendida pela ligação do conceito de dignidade humana com o conceito de 

valor, como feita por Ronald Dworkin (2006, p. 9), que relaciona o conceito de dignidade 

humana com os conceitos de deveres e direitos ao tratar do princípio do valor intrínseco. 

A conexão da dignidade humana com os direitos e os deveres pode ser expressa pelo 

dever que prevê que a dignidade humana exige que todos os seres humanos sejam levados a 

sério como pessoas, ou que todos os seres humanos ‘têm o direito’ de serem levados a sério 

como pessoas. A divergência entre as duas formulações é de que na primeira o conceito de 

dignidade humana aparece, o que não ocorre na segunda. Porém, a dignidade humana pode 

ser suprimida da primeira formulação e inserida na segunda, passando a ser: todos os seres 

humanos devem ser levados a sério como pessoas e a dignidade humana dá a todos os seres 

humanos o direito de serem levados a sério como pessoas.  

Situação que, na concepção de Alexy; Baez e Silva (2015, p. 27) demonstra uma 

importante característica formal do conceito de dignidade humana, qual seja, a dignidade 

humana é um conceito-ponte, isto é, “um conceito de conexão, que conecta um conceito 

empírico ou descritivo com um conceito normativo ou avaliativo”, tratando-se o conceito 

descritivo do conceito de pessoa e o normativo do “dever de levar a sério todos os seres 

humanos como pessoas” e do “direito de todos os seres humanos serem levados a sério como 

pessoas”, formulações essas que são as “normas operativas da dignidade humana”. 

A regra da dignidade humana não tem significado independente, haja vista que o 

conteúdo no nível de regra depende diretamente do conteúdo no nível de princípio, de modo 

que a concepção de dignidade humana como regra é possível, mas vazia. A construção como 

regra implica a concepção absoluta da dignidade humana, ao passo que a construção como 

princípio implica a concepção relativa. O teorema de dominação demonstra que a 

característica essencial da estrutura normativa da dignidade da pessoa humana é o seu status 

como princípio. Por essa razão, apenas a concepção relativa pode ser correta. 

A concepção relativa poderia objetar que é possível conceber a norma de dignidade 

humana como um princípio, que deve ser aplicado por meio de balanceamento. A dignidade 

humana pode ser objeto de balanceamento, ao se aceitar que o conteúdo da garantia da 

dignidade humana possa ser expresso pela norma de deveres “todos os seres humanos têm de 

serem levados a sério como pessoas” e pela norma de direitos “todos os seres humanos têm o 

direito de serem levados a sério como pessoas”. 

A conceituação da dignidade humana é tarefa complexa, pois engloba aspectos da 



21 

 

 

 

esfera religiosa, filosófica e científica (COMPARATO, 2001, p. 01). A complexidade é 

tamanha, que juristas como François Borella (1999, p. 37) e Claire Neirink (1999, p. 50) 

sustentam que é impossível atribuir definição jurídica para a dignidade humana, por 

representar noção filosófica da condição humana, associada às suas imensuráveis 

manifestações de personalidade. 

A resistência cultural se mostra como considerável obstáculo para a utilização da 

expressão ‘dignidade humana’ associada à DUDH da Organização das Nações Unidas (ONU) 

que está assentada nos parâmetros morais ocidentais, desvinculada da história e da forma 

como as demais culturas desenvolveram, ao longo da sua trajetória, o respeito e a proteção da 

dignidade de seus membros (SANTOS, 2001, p. 18). 

As diferentes proposições que visam conceituar a dignidade humana convergem no 

sentido de ser atributo possuído por todos os seres humanos, que os diferencia das outras 

criaturas da natureza (SARLET, 2005, p. 35). Para o autor supracitado (2007, p. 217), a 

dignidade humana é atribuída ao indivíduo independentemente das circunstâncias concretas 

ou dos danos que, eventualmente, tenha causado, pois é reconhecido como pessoa e seus atos, 

por mais tenebrosos que sejam, não são capazes de apagar esse traço inato, em decorrência de 

os motivos que levaram ao encarceramento compulsório, ainda que reprováveis, não 

autorizam que eles venham a ser tratados como meros objetos (DWORKIN, 2003, p. 310). 

O ser humano, sendo dotado da capacidade de tomar consciência de si mesmo e de 

alterar a sua inserção no meio em que vive, se distingue da natureza impessoal e em 

concordância com Sarlet (2005, p. 21) essa característica é inerente à espécie humana em que 

se encontra a dignidade, diferente de um objeto qualquer que não possui um fim em si 

mesmo, o que lhe permite ser deslocado de um lado para outro, ter sua forma alterada a fim de 

ser adaptado às finalidades diversas e até mesmo ser descartado. 

Martinez (1996, p. 21) disserta que a dignidade humana independe de reconhecimento 

jurídico para sua existência, por ser bem inato e ético, colocando-se acima, inclusive, das 

especialidades culturais e suas diversas morais, posto que sua violação evidencia desrespeito à 

capacidade de autodeterminação do ser humano e de sua própria condição de liberdade 

(SILVA, 2002, p. 191). O ser humano ser um fim em si mesmo, em certas circunstâncias, não 

impede de ser voluntariamente instrumento da satisfação de vontades alheias, prática que não 

ocasionaria afronta à sua dignidade. Todavia, como refere Sarlet (2005, p. 36), seria afronta à 

sua dignidade a exposição a situações degradantes, mesmo que o faça de forma voluntária, 

nas quais o escopo da conduta não fosse a recíproca sujeição das partes envolvidas, mas a 

simples instrumentalização de um dos componentes da relação, fato que ocorre, por exemplo, 

na venda de órgãos, onde o corpo estaria sendo despojado para fins de comércio, situação em 
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que haveria relativização da autonomia da sua vontade e no sentido de proibir a prática, posto 

que a autonomia deve ser restringida, segundo Adorno (2009, p. 73), sempre que se mostrar 

prejudicial à dignidade de quem a está exercendo ou para terceiros. Estando a dignidade 

humana acima de todos os preços, não admite qualquer substituição por valores, por não 

existir nada que lhe possa ser equivalente (KANT, 1964, p. 62). 

Considerada como valor, a dignidade humana é um bem inalienável que não pode ser 

objeto de transação ou renúncia por parte de seu titular, sobrepondo-se, inclusive, à autonomia 

da vontade, quando seu exercício acarretar qualquer forma de subjugação ou de degradação 

da pessoa. 

A abordagem ontológica da dignidade humana que a qualifica como atributo 

intrínseco ao indivíduo deve ser acrescido de sentido cultural, crescente e variável, dentro de 

cada momento histórico, como referem Croce (2002, p. 17-19) e Pérez-Luno (1984, p. 48), 

contexto histórico-cultural em que a dignidade humana exige respeito e proteção da sociedade 

e do Estado, por ser fruto de certo consenso social, que serve de parâmetro para o exercício do 

poder de controle da sociedade e das autoridades, as quais se incumbem de protegê-la contra 

quaisquer formas de violação (MAURER, 2005, p. 85). A condição ontológica que se traduz 

na dignidade humana revelada pelo descortinar histórico, inevitavelmente acarreta a 

imposição de tarefas ao Estado, de modo que a integridade humana seja preservada 

(SARLET, 2005, p. 21). 

Daniel Sarmento (2016, p. 104) afirma que “a dignidade é ontológica e, não, 

contingente”, haja vista que “todos os indivíduos que pertencem à espécie humana possuem 

dignidade apenas por serem pessoas” e que “ninguém se despe da dignidade humana, ainda 

que cometa crimes gravíssimos ou que pratique os atos mais abomináveis”, pois “a dignidade 

humana, que não é concedida por ninguém, não pode ser retirada pelo Estado ou pela 

sociedade, em nenhuma situação. Ela é inerente à personalidade humana e, portanto, embora 

possa ser violada e ofendida pela ação do Estado ou de particulares, jamais será perdida pelo 

seu titular”. 

A dimensão negativa e prestacional da dignidade humana, também denominada como 

dimensão objetiva e subjetiva, ao passo que estabelece liberdades ao indivíduo, também 

impõe obrigações ao Estado como aos demais seres humanos (BARROSO, 2012, p. 27). 

A dignidade ainda pode ser observada pela dimensão destinada à transcendência, que 

evidencia o aspecto promocional do desenvolvimento humano, por meio da qual, a cada 

indivíduo compete estabelecer sentido à própria vida, às metas e objetivos que permitam 

almejar o desenvolvimento pessoal. A dignidade humana, assim, transpassa pela figura do 

indivíduo como sujeito “conformador de si próprio e da sua vida segundo o seu próprio 
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projeto espiritual” (CANOTILHO, 2003, p. 225). 

Afirmar a primazia da pessoa não significa subscrever os princípios do individualismo 

e considerar cada homem como absoluto que necessita de nenhum outro. “Ao contrário, o 

reconhecimento da primazia da pessoa está intimamente ligado à admissão da transcendência; 

o homem é sempre mais do que ele é, e é sempre menos do que deve ser” (MODIN, 1980, p. 

174).  

Jorge Miranda (2012, p. 220) aponta que a dignidade da pessoa humana se reporta a 

todas e cada uma das pessoas, no sentido de que a dignidade é individual e concreta. O fato de 

o indivíduo viver em relação comunitária implica no reconhecimento individual da igual 

dignidade das demais pessoas e que a dignidade que possui é dela mesma e não da situação 

em si, de modo que a dignidade da pessoa permanece independentemente dos seus 

comportamentos sociais. O jurista afirma, ainda, que o primado da pessoa é o do ser, não o do 

ter. 

Jurgen Habermas (2003, p. 33) entende que a dignidade humana não é propriedade 

inata ou biológica do indivíduo, como a inteligência ou a cor dos olhos, que a pessoa possui 

por natureza, mas ela consiste em uma espécie de inviolabilidade que assume significado 

somente em relações interpessoais de mútuo respeito, decorrente da igualdade de direitos 

presentes nas relações interpessoais. 

A dignidade humana pode, ainda, ser compreendida sob duas premissas: A primeira 

dimensão básica, na qual está a teoria Kantiana, em que se encontram os bens jurídicos 

básicos e essenciais para a existência humana, que são necessários para o exercício da 

autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua coisificação; e a segunda dimensão 

cultural em que se tem importância os valores que variam no tempo e no espaço e buscam 

atender as demandas sociais da época, em cada sociedade, de acordo com as suas 

possibilidades econômicas, políticas e culturais, dimensão essa pautada nas teorias de 

Benedetto Croce e Pérez-Luño. 

A dimensão básica da dignidade humana representa, conforme Sarlet (2005, p. 37-38), 

uma qualidade própria do indivíduo que vai demandar o respeito por sua vida, liberdade e 

integridade física e moral materializando-se em um conjunto de direitos elementares que 

impedem a coisificação do ser humano. A violação dessa dimensão da dignidade humana é 

facilmente constatada, já que estará caracterizada em qualquer situação em que uma pessoa 

venha a sofrer a redução de seu status como sujeito de direitos, para o de mero instrumento ou 

coisa, deixando de ser um fim em si mesmo. 

A dimensão cultural da dignidade humana, por sua vez, representa as formas e as 

condições de como a dignidade humana, em sua dimensão básica, é implementada por cada 
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grupo social ao longo da história, franqueando espaço para as peculiaridades culturais e suas 

práticas, variáveis no tempo e no espaço, pois se busca uma compreensão ética das finalidades 

de cada grupo social, a fim de se construírem significados que tenham a capacidade de serem 

entendidos interculturalmente (HOFFE, 2005, p. 77-78). 

A dupla dimensão da dignidade humana permite compreendê-la como limite e como 

tarefa do Estado e da própria sociedade. Limite por tratar-se de atributo que protege o 

indivíduo contra qualquer forma de coisificação, opondo-se, inclusive, às práticas culturais 

que impliquem na redução da pessoa, “deve ser compreendida dentro de uma concepção 

absoluta como regra, não ponderável”. Tarefa por exigir dos órgãos Estatais e da coletividade 

prestações positivas de promoção e proteção, dimensão em que “o conceito da dignidade é 

relativo, pois ela assume morfologicamente a função de princípio, admitindo ponderação 

quando em colisão com outros direitos” (MORAES, 2003, p. 116-118). 

Ao passo que em uma perspectiva ontológica pode ser verificada como característica 

inerente à condição de pessoa; intersubjetiva, dada a alteridade constatada na natureza 

relacional do homem, histórico-cultural, em razão da necessária (re)construção da 

personalidade humana ao longo das eras; negativa e prestacional, que confere as liberdades 

negativa e positiva, e, por fim, promocional, ante a busca em superar os próprios limites 

impostos pela relação tempo-espaço e o aspecto transcendental, a que todos os indivíduos 

almejam (PERA JUNIOR, 2017, p. 44-45). 

Além da ótica individualista, até aqui apresentada, a dignidade também pode ser 

observada pelo prisma do organicismo em que as comunidades políticas possuem fins 

próprios, que transcendem os fins dos indivíduos que as integram. O organicismo é uma 

concepção anti-individualista, que justifica o sacrifício dos direitos das pessoas em favor dos 

interesses superiores da comunidade. “De acordo com a lógica organicista, da mesma forma 

que é razoável amputar um membro necrosado para salvar a vida de uma pessoa, é também 

legítimo suprimir os direitos de um indivíduo para proteger o corpo social” (SARMENTO, 

2016, p. 118). 

A ótica organicista era hegemônica na Antiguidade, como se observa no apontamento 

feito por Aristóteles de que o Estado é “por natureza, claramente superior às partes” e que “as 

sociedades domésticas e os indivíduos não são senão partes integrantes da cidade, todas 

subordinadas ao corpo inteiro”, afirmando que essas partes são “inúteis quando 

desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, separados do corpo, só conservam o nome 

e a aparência” (ARISTOTELES 1974, p. 446). 

O organicismo ao lado do cientificismo foi um componente do positivismo de Augusto 

Comte, que “não reconhecia direitos individuais, mas apenas deveres do cidadão frente à 
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comunidade” (SARMENTO, 2016, p. 119). 

Elias Díaz (1979, p. 63), jusfilósofo espanhol, conecta o organicismo ao totalitarismo 

do século XX, como se observa na passagem abaixo retirada de sua obra: 

 

O organicismo aparece assim como precedente, mais ou menos imediato, dos 

modernos totalitarismo nacionais (por exemplo, através da ideia de comunidade 

racial que dali se deriva) ainda que não exclusivamente sob aspecto orgânico-

biológico, mas sobretudo, como veremos em seguida, na sua dimensão mais 

depurada de organicismo ético e espiritualista. A sociedade se concebe então como 

um ente moral e um organismo espiritual dotado de fins substantivos próprios, 

transpersonalistas, diferentes dos fins dos homens que compõe esta sociedade, 

diferentes inclusive dos fins da maioria deles. A coletividade se substancializa, se 

entifica ética e espiritualmente, exigindo assim como instrumento dessa 

uniformidade o exercício de um poder e um Estado verdadeiramente totalitário. 

 

Para Norberto Bobbio (1994, p. 45) “toda a história do pensamento político está 

dominada por uma grande dicotomia: organicismo (holismo) e individualismo (atomismo)”. 

A dignidade contemporaneamente por ser o alicerce do próprio Estado, especialmente 

do Estado democrático de direito, também é o fundamento do sistema jurídico, valor máximo, 

instrumento de integração, de diretrizes para produção e interpretação das normas.  

Tepedino (1999, p. 49) discorre que a dignidade da pessoa humana, como visto no 

presente estudo, passou a ser o alicerce do Estado democrático de direito, o fundamento do 

sistema jurídico, valor máximo, instrumento de integração, de diretrizes para produção e 

interpretação das normas, em razão de inúmeros institutos consubstanciarem diretamente ao 

referido axioma superior, dentre os quais se encontram os direitos humanos, os direitos 

fundamentais e os direitos de personalidade (CANOTILHO, 1993, p. 520). 

 

2.3 DIREITOS HUMANOS  

 

A expressão direitos humanos, segundo Lynn Hunt (2009, p. 20), não era 

frequentemente utilizada pelas pessoas do século XVIII, e “quando o faziam, em geral 

queriam dizer algo diferente do significado que hoje lhe atribuímos”. A historiadora norte 

americana cita o exemplo de Thomas Jefferson que, antes de 1789, utilizava com muita 

frequência a expressão “direitos naturais” e começou a usar o termo “direitos do homem” e 

somente depois de 1789 “quando empregava ‘direitos humanos’, queria dizer algo mais 

passivo e menos político que os direitos naturais ou os direitos do homem”.
5
 

 
5 Eu lhes felicito, colegas cidadãos, por estar próximo o período em que poderão interpor constitucionalmente a 

sua autoridade para afastar os cidadãos dos Estados Unidos de toda participação ulterior naquelas violações 

dos direitos humanos que têm sido reiteradas por tanto tempo contra os habitantes inofensivos da África, e que 

a moralidade, a reputação e os melhores interesses do nosso país desejam há muito proscrever. Trecho de 
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As expressões “direitos humanos”, “direitos do gênero humano” e “direitos da 

humanidade”, no decorrer do século XVIII, tanto em inglês quanto em francês, eram usadas 

para distinguir “os humanos do divino, numa ponta da escala e dos animais, na outra, o que a 

direitos politicamente relevantes como a liberdade de expressão ou o direito de participar na 

política”, como se pode perceber no texto do padre Nicolas Lenglet-Dufresnoy datado de 

1734, considerado um dos empregos mais antigos de “direitos da humanidade” em francês, 

que satirizava “aqueles monges inimitáveis do século VI, que renunciavam tão inteiramente a 

todos ‘os direitos da humanidade’, pastavam como animais e andavam por toda parte 

“completamente nus” e dos escritos de 1756 de lavra de François-Marie Arouet, mais 

conhecido pelo pseudônimo Voltaire, que proclamava ironicamente que a Pérsia era a 

monarquia em que mais se desfrutava dos “direitos da humanidade”, porque os persas tinham 

os maiores “recursos contra o tédio” (HUNT 2009, p. 21). 

A Revolução Americana incitou Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de 

Condorcet, a dar o primeiro passo para definir “os direitos do homem”, “que para ele incluíam 

a segurança da pessoa, a segurança da propriedade, a justiça imparcial e idônea e o direito de 

contribuir para a formulação das leis”, como se pode vericar em seu ensaio De l'influence de 

la révolution d'Amérique sur l'Europe de 1786. Emmanuel-Joseph Sieyès, em janeiro de 

1789, usou a expressão no panfleto, “O que é o Terceiro Estado?”, contra a nobreza. 

Iguamente, em janeiro de 1789, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, Marquês de 

La Fayette referia-se explicitamente aos “direitos do homem” em seu rascunho de declaração 

dos direitos. Lynn Hunt (2009, p. 23) afirma que “desde a primavera de 1789 — isto é, 

mesmo antes da queda da Bastilha em 14 de julho — muitos debates sobre a necessidade de 

uma declaração dos ‘direitos do homem’ permeavam os círculos políticos franceses”. 

Quando do seu surgimento, na metade do século XVIII, a expressão “direitos do 

homem” não possuía definição explícita, pois nas décadas de 1770 e 1780 as pessoas se 

dirigiam a tais direitos como se fossem óbvios e não necessitassem de nenhuma justificação 

ou definição. Lynn Hunt (2009, p. 23) afirma que “ninguém apresentou uma lista precisa 

desses direitos antes de 1776 (a data da Declaração de Direitos da Virgínia redigida por 

George Mason)”. 

Após a introdução histórica do surgimento da expressão “direitos do homem”, feita 

por meio da obra A Invenção dos Direitos Humanos da historiadora norte americana Lynn 

Hunt, passar-se-á para a análise contemporânea dos direitos humanos. 

As barbáries ocorridas nas duas grandes guerras fizeram com que a preocupação com a 

 

documento de autoria Thomas Jefferson, datado de 1806, transcrito por Lynn Hunt com a intenção de 

demonstrar o sentido empregado à época ao termo direitos humanos. 
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violação dos direitos humanos ganhasse destaque no cenário internacional, esta preocupação 

resta demonstrada no preambulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 

1948: 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que o desconhecimento e o 

desprezo dos direitos do Homem conduziram a actos de barbárie que revoltam a 

consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos 

sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a 

mais alta inspiração do Homem; Considerando que é essencial a proteção dos 

direitos do Homem através de um regime de direito, para que o Homem não seja 

compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; 

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas 

entre as nações; Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas 
proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e 

no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se 

declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições 

de vida dentro de uma liberdade mais ampla; Considerando que os Estados membros 

se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das Nações 

Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do Homem e das liberdades 

fundamentais; Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades 

é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso: A 

Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos 

os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se 
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 

liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e 

internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universal e efectivos tanto 

entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios 

colocados sob a sua jurisdição (ONU, 2019a). 

 

Essa Declaração foi feita pela Assembleia Geral (AG) da ONU, criada em 24 de 

outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das 

Nações, para promover a cooperação internacional e impedir a ocorrência de novos conflitos 

como as duas grandes guerras. Atualmente, seis órgãos principais compõem as Nações 

Unidas: a Assembleia Geral (AG); o Conselho de Segurança (CSNU); o Conselho Econômico 

e Social (ECOSOC); o Conselho de Direitos Humanos (CDH); o Secretariado Geral (SG) e o 

Tribunal Internacional de Justiça ou Corte Internacional de Justiça (CIJ). Além desses, há 

órgãos complementares de todas as outras agências do Sistema das Nações Unidas, como a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Alimentar Mundial (PAM) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

A importância dada aos direitos humanos é tamanha que, dentre os seis órgãos 

principais que compõem as Nações Unidas, está o CDH que, segundo Centro Regional de 

Informações das Nações Unidas, “é o órgão criado pelos Estados-membros, tendo em vista 

reforçar a promoção e a proteção dos direitos humanos no mundo inteiro” (ONU, 2019b). 

A criação da ONU, em 1945, e a confecção da Carta das Nações Unidas demonstram a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Econ%C3%B3mico_e_Social_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Econ%C3%B3mico_e_Social_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretariado_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Internacional_de_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Alimentar_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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necessidade de reafirmar os direitos inerentes a todos os seres humanos e suas liberdades 

fundamentais. Marilena Chauí (2006, p. 9) afirma que “as declarações dos direitos ocorrem 

nos momentos de profunda transformação social e política, quando os sujeitos sócio-políticos 

têm consciência de que estão criando uma sociedade nova ou defendendo a sociedade 

existente contra a ameaça de sua extinção”. 

A transformação social advinda, após a morte de milhões de pessoas, levou a 

sociedade internacional a criar normas para resguardar os direitos de cada pessoa, tais como 

os direitos humanos positivados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 

1948, que inaugurou a concepção de Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), por 

meio do qual se “estabelecem as obrigações dos governos de agirem de determinadas 

maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos 

e as liberdades de grupos ou indivíduos” (ONU, 2019c). 

De acordo com a (ONU, 2019a), os direitos humanos são definidos como: 

 

Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, 

nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include 

the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion 

and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is 
entitled to these rights, without discrimination.6 

 

Os direitos humanos estão positivados em tratados internacionais, muitas vezes 

derivados de costumes7 da sociedade internacional e podem, quando ocorrer alguma violação, 

serem reivindicados por qualquer indivíduo, em qualquer sociedade. De acordo com José 

Adércio Leite Sampaio (2010, p. 191), a positivação dos direitos humanos, anteriormente 

aceitos no plano da filosofia política, se dá pela redação de textos jurídicos. 

Os instrumentos internacionais que tutelam os direitos humanos são visivelmente 

universalistas, como se pode observar no teor do item 5 da Declaração e Programa de Ação de 

Viena – Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em 14 de junho de 1993: 

 

5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos 

Humanos, globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e com igual 

ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades 
nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 

 
6 Direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outro status. Direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade da 

escravidão e da tortura, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e a educação e muito mais. 
Todos têm direitos a esses direitos, sem discriminação (ONU, 2017a, tradução nossa). 

7 De acordo com o artigo 38, §1º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (ONU, 1978), o costume 

internacional se refere à práticas gerais aceitas pelos sujeitos (Estado e Organizações Internacionais) como 

direito, ou seja, são normas que surgiram na sociedade internacional e são aceitas e dadas como obrigatórias 

por um considerável período temporal. CERQUEIRA (2018). 
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compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e 

culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais 

(OEA, 1969). 

 

A universalização dos direitos humanos impede que as particularidades dos Estados 

sejam utilizadas para justificar qualquer tipo de violação dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, em virtude de ser dever de o Estado proteger cada indivíduo e garantir suas 

liberdades e direitos fundamentais (PIOVESAN, 2013). 

O caráter universal, outorgado aos direitos humanos, leva à definição de valores 

universais e sua relação com a diversidade cultural, posto que os direitos descritos na DUDH 

de 1948 têm matriz cultural na modernidade ocidental, por ter sido elaborada sem a 

participação de representação de diversos povos. A universalização dos direitos humanos 

pode ser considerada uma característica ocidental. Ao tratar a ocidentalização dos direitos 

humanos, Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 19) afirma que: 

 

O conceito de direitos humanos assenta num bem conhecido conjunto de 

pressupostos, todos tipicamente ocidentais, designadamente: existe uma natureza 

humana universal que pode ser conhecida racionalmente; a natureza humana é 

essencialmente diferente e superior à restante realidade; o indivíduo possui 

dignidade absoluta e irredutível que tem de ser defendida da sociedade ou do 

Estado; a autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma 

não hierárquica, como soma de indivíduos livres (Panikkar, 1984:30). Uma vez que 
todos estes pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis de 

outras concepções de dignidade humana em outras culturas, teremos de perguntar 

por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão 

acesamente debatida. Ou por que razão a universalidade sociológica desta questão se 

sobrepôs à sua universalidade filosófica. 
 

A concepção dos direitos humanos na forma universal, segundo o autor 

supramencionado (1997, p. 19), causará “choque de civilizações” e servirá “de arma ao 

Ocidente contra o resto do mundo (the West against the rest)”, de modo que os direitos 

humanos devem ser entendidos como multiculturais, em vez de universais, em decorrência do 

fato de o multiculturalismo ser “pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente 

potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem os dois 

atributos de uma política contra hegemonia e de direitos humanos no nosso tempo”. De 

acordo com esse autor, “a tarefa central da política emancipatória do nosso tempo consiste em 

transformar a conceptualização e a prática dos direitos humanos de um localismo globalizado 

num projeto cosmopolita” e, para tanto, é necessária a “superação do debate entre 

universalismo e relativismo cultural” por meio de “diálogos interculturais sobre preocupações 

isomórficas, isto é, sobre preocupações convergentes ainda que expressas em linguagens 

distintas e a partir de universos culturais diferentes” e o debate “despoletado pelos direitos 

humanos pode evoluir para um diálogo competitivo entre culturas diferentes sobre os 
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princípios de dignidade humana, sendo imperioso que tal competição induza as coligações 

transnacionais a competirem por valores ou exigências máximos e, não, por valores ou 

exigências mínimos”. 

Raimon Panikkar (2004) aponta que a ocidentalidade dos direitos humanos está 

fundada essencialmente em três postulados: (i) a crença numa natureza humana universal, 

cognoscível pelo fato de ser instrumento universal de conhecimento e algo fundamentalmente 

diferente do resto da realidade – o ser humano dono de si próprio, de seu destino e do 

universo inteiro; (ii) a dignidade de o indivíduo ser defendida em face do Estado e da 

sociedade; (iii) a ordem social democrática, que se contrapõe à ordem hierárquica (assente em 

leis divinas ou de origem mitológica). Esses postulados sao enfrentados pelo teólogo e 

filósofo espanhol, afirmando que: (ia) a natureza humana universal não tem motivo para estar 

separada do resto da realidade, pois, nessa situação, os direitos humanos poderiam estar 

violando os direitos cósmicos.  

Ademais, toda interpretação da natureza humana é sempre particular, isto é, a 

“compreensão do homem acerca de si mesmo integra da mesma forma a natureza humana” 

(escolher uma determinada interpretação pode ser válido, mas não é universal); (iia) a pessoa 

humana não pode ser reduzida a indivídu, que é, em última instância, uma simples abstração 

(não se pode a priori determinar os limites de uma pessoa, eles dependem de sua 

personalidade) – “Um indivíduo é um nó isolado, uma pessoa é o tecido como um todo em 

torno desse nó, urdido a partir da totalidade do real. [...] Sem os nós, a rede com certeza se 

desintegraria, mas, sem ela, os nós nem ao menos existiriam”; (iiia) é inconveniente a suposta 

alternativa entre democracia ou ditadura (impor aos povos tal escolha equivale à tirania), já 

que a ordem democrática não é a única ordem não totalitária e não ditatorial possível, para 

assegurar a dignidade das pessoas (PANIKKAR, 2004, p. 211-220). 

No âmbito da aplicação dos direitos humanos, Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 

19) informa que os direitos humanos não são universais em sua aplicação e que existem 

quatro regimes internacionais de aplicação dos direitos humanos: o europeu, o interamericano, 

o africano e o asiático. Abaixo, fragmento retirado de sua obra: 

 

É sabido que os direitos humanos não são universais na sua aplicação. Actualmente, 

são consensualmente identificados quatro regimes internacionais de aplicação de 

direitos humanos: o europeu; o inter-americano; o africano e o asiático. Mas serão os 

direitos humanos universais enquanto artefacto cultural, um tipo de invariante 

cultural, parte significativa de uma cultura global? Todas as culturas tendem a 

considerar seus valores máximos como os mais abrangentes, mas apenas a cultura 

ocidental tende a formulá-los como universais. Por isso mesmo, a questão da 

universalidade dos direitos humanos trai a universalidade do que questiona pelo 

modo como o questiona. Por outras palavras, a questão da universalidade é uma 

questão particular, uma questão especifica da cultura ocidental. 
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Compreende-se dos apontamentos tanto de Raimon Panikkar, como os de Boaventura 

de Sousa Santos, que a dignidade da pessoa humana ocupa posição central, por estar 

intimamente ligada ao conceito de direitos humanos. A dignidade humana, como demonstrado 

no capítulo anterior deste estudo, pode ser compreendida sob duas dimensões: a básica e a 

cultural. Na primeira dimensão, se encontram os bens jurídicos básicos e essenciais para a 

existência humana e que são necessários para o exercício da autodeterminação de cada 

indivíduo, impedindo maneiras de coisificação. A relevância da segunda dimensão está nos 

valores que variam no tempo e no espaço e buscam atender as demandas sociais de época, em 

cada sociedade, de acordo com as suas possibilidades econômicas, políticas e culturais, 

dimensão essa pautada nas teorias de Benedetto Croce e Pérez-Luño. 

Os direitos humanos, segundo entende Narciso Leandro Xavier Baez (2012, p. 66), 

conceituam-se como um conjunto de valores éticos, positivados ou não, que objetivam 

proteger a dignidade humana em sua dupla dimensão, como se observa na passagem a seguir 

retirada de seu estudo: 

 
[...] direitos humanos (gênero) são um conjunto de valores éticos, positivados ou 

não, que têm por objetivo proteger e realizar a dignidade humana em suas 

dimensões: básicas (protegendo os indivíduos contra qualquer forma de coisificação 

ou de redução do seu status como sujeitos de direitos) e cultural (protegendo a 

diversidade moral, representada pelas diferentes formas como cada sociedade 

implementa o nível básico da dignidade humana). 

 

O conceito apresentado por Narciso Leandro Xavier Baez possibilita a discussão 

filosófica das diferentes morais existentes, ao associar os direitos humanos a um conjunto de 

valores éticos. Essa discussão permite extrair as bases comuns das diferentes morais 

existentes, que vão servir para uma aproximação cultural que, ao mesmo tempo em que exige 

o respeito universal dos valores protegidos por esses direitos, por meio da observância da 

dimensão básica da dignidade humana, preserva as peculiaridades morais adotadas por 

diferentes grupos sociais para o desenvolvimento da dimensão cultural dessa dignidade. Além 

disso, se silencia quanto a detalhamentos morais ou legais a fim de evitar o risco de se tornar 

inaplicável em certos contextos culturais ou legislativos, posto que qualquer tentativa de 

conceituar direitos humanos, por meio da escolha de certos valores morais, acarretaria numa 

relativização dessa categoria, pois a construção de uma moral, unicamente válida ou absoluta, 

é algo dificilmente alcançável dentro do quadro multicultural contemporâneo. 

Evidenciando o exposto por Narciso Leandro Xavier Baez (2010, p. 7129-7131) sobre 

os direitos humanos e o objetivo de proteger e realizar a dignidade humana em suas 

dimensões básica e cultural: 
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[...] é possível identificar um direito como sendo humano quando contiver em seu 

bojo valores éticos que representem formas de realização da dignidade humana, seja 

na dimensão básica, seja na dimensão cultural, entendimento que encontra respaldo 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, cujo preambulo 

expressamente dispõe que os direitos ali previstos têm como base a dignidade 

humana, bem como a análise de cada artigo que a compõe mostra que todos eles 

representam valores eleitos e reconhecidos como formas de realização da dignidade 

humana. 

 

Os direitos humanos, corroborando com Baez (2012, p. 70), estão se desenvolvendo 

em várias dimensões de atuação, que vão desde a proteção das necessidades humanas 

basilares, até a mais sofisticada forma de realização cultural, econômica e social da dignidade 

humana, e como aponta Morais (2004, p. 122) demonstra-se a expansão objetiva e subjetiva 

dos direitos humanos, à medida que estão sendo invocados para manipulações genéticas e 

pesquisas de células tronco com embriões humanos, como informa Klevenhusen (2007, p. 99-

122), e como direito ao meio ambiente equilibrado e sadio como direito humano (FRANCO 

DEL POZO, 2000, p. 32). 

Dentre as dimensões dos direitos humanos, há aquelas que demandam, por sua própria 

natureza, a observância incondicional em todas as culturas, não passível de ponderação, tais 

como o conjunto de direitos humanos que protege a pessoa contra a escravidão e não se 

admite qualquer tipo de oposição legal ou moral à sua observância (BALES, 2000, p. 31). 

Otfried Hoffe (2005, p. 78) defende a existência de dois níveis de direitos humanos: os 

genéricos, que são superiores e não se sujeitam a fatores culturais e os “direitos humanos 

dependentes de fatores culturais” que são especificações de direitos humanos genéricos dentro 

de cada cultura. 

Hannah Arendt (2004, p. 332-333), ao tratar dos direitos humanos da segunda 

dimensão, expõe que tais direitos não nascem de uma só vez e estão em constante construção 

e reconstrução, fato que impede que sejam passíveis de fundamento absoluto. Afirma, ainda, 

que nessa dimensão é que aparecem os novos níveis de direitos humanos, criados como 

resposta às demandas surgidas no seio social, dentro dos limites econômicos, políticos e 

culturais da época em que são proclamados. 

A compreensão da existência de duas dimensões de direitos humanos permite uma 

avaliação objetiva de casos concretos, pois, ao mesmo tempo em que se busca a proteção 

universal da dimensão básica da dignidade humana, respeitam-se as diferenças morais 

adotadas por sociedades diversas. 

Na avaliação objetiva dos casos concretos, deve-se utilizar a ética como ferramenta 

para conceituação e construção do parâmetro de identificação e interpretação dos direitos 

humanos, substituindo a aferição moral por análises objetivas e éticas dos fatos, passando-se a 
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verificar tão só, se as circunstâncias avaliadas implicam ou não na redução dos indivíduos 

envolvidos a meros objetos, desprovidos de vontade. Assim, caso haja a redução, estar-se-á 

diante de uma situação clara de violação dos direitos humanos fundamentais, e não havendo a 

redução, as práticas avaliadas, embora controvertidas e incompatíveis com certas leituras 

morais devem ser respeitadas e protegidas, pois materializam uma forma de expressão cultural 

da dignidade humana, protegidas pelos direitos humanos dependentes de fatores culturais 

(BAEZ, 2012, p. 77). 

 

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Dentre os direitos, encontramos uma determinada categoria que se constitui nos 

direitos primeiros, os direitos fundamentais, que têm por escopo tutelar a pessoa humana, 

individualmente, de toda série de ataques (SZANIAWSKI, 2005, p. 19). 

Além da expressão direitos fundamentais, tais direitos podem ser chamados de 

liberdades individuais, liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos humanos, 

direitos constitucionais, direitos públicos subjetivos, direitos da pessoa humana, direitos 

naturais e direitos subjetivos (DIMOULIS, 2013, p. 39). 

Na CF/88, além “Dos direitos e garantias fundamentais” que se repete no §1º do artigo 

5º, podem ser encontradas as seguintes expressões: 

 

‘Direitos sociais e individuais’ (preâmbulo); 

‘Direitos e deveres individuais e coletivos’ (Capitulo I do Título II); 

‘Direitos humanos’ (art. 4º, II, art. 5º, §3º, art. 7º do ADCT); 

‘Direitos e liberdades fundamentais’ (art. 5º, XLI); 

‘Direitos e liberdades constitucionais’ (art.5º LXXI); 

‘Direitos civis’ (art. 12, §4º, II, b); 

‘Direitos fundamentais da pessoa humana’ (art. 17); 
‘Direitos da pessoa humana’ (art.34, VII, b); 

‘Direitos e garantias individuais’ (art. 60, §4º, IV); 

‘Direitos’ (art. 136, §1º, I); 

‘Direito público subjetivo’ (art.208, §1º). 

 

Os direitos fundamentais devem ser compreendidos sob a óptica dos condicionantes 

históricos, políticos, filosóficos e sociais que os circundam e delimitam. O desenvolvimento 

dos direitos fundamentais se identifica com o desenvolvimento do próprio Estado. “As 

nuances que o Estado assume em cada um dos momentos históricos refletem diretamente no 

maior ou menor acolhimento dos direitos fundamentais, não por acaso, o desenvolvimento 
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dos direitos fundamentais confunde-se com as justificativas do poder próprio do Estado e a 

progressão do constitucionalismo” (PERA JUNIOR, 2017, p. 52). 

O autor supracitado discorre que em todas as sociedades humanas “a ideia de justiça, 

de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de dignidade da pessoa humana, sempre esteve 

presente, em maior ou menor intensidade”, posto que a “noção de direitos do homem é tão 

antiga quanto a própria sociedade”. Isso fica claro quando se analisa o prólogo do Código de 

Hammurabi que dispunha, entre outras coisas, que seu objetivo seria “evitar a opressão dos 

fracos” e “propiciar o bem-estar do povo”, que se assemelha com a finalidade existencial dos 

direitos do homem (HAMMURABI, 1976, p. 68-69). 

Igualmente está presente no pensamento cristão contido no capítulo 3, versículo 26 da 

epístola aos Gálatas que estabelece que “não há judeu, nem grego, não há escravo nem 

homem livre, não há homem nem mulher: todos vós sois um em cristo” passagem que 

demostra o dever de respeitar o semelhante, independentemente de adjetivo (BÍBLIA, 2000). 

Nota-se que “os direitos do homem possuem um conteúdo bastante semelhante ao direito 

natural”.  

Não seriam propriamente direitos, mas algo que surge antes deles e como fundamento 

deles. Eles (os direitos do homem) são a matéria-prima dos direitos fundamentais, ou melhor, 

os direitos fundamentais são os direitos do homem positivados. Dessa forma, “os direitos do 

homem seriam valores ético-políticos ainda não positivados. Eles estariam em um estágio pré-

positivo, correspondendo “a instancias ou valores éticos anteriores ao direito positivo”. Aliás, 

pode-se dizer que eles estão até mesmo acima do direito positivo, conforme ficou decidido 

pelo Tribunal de Nuremberg” (MARMELSTEIN, 2016, p. 24 e seg.). 

Dimitri Dimoulis (2013, p. 10-12) defende que para a existência dos direitos 

fundamentais é necessária a coexistência de três elementos: Estado; indivíduo e texto 

normativo regular de relação entre Estado e Indivíduos. O Estado é necessário, por ser um 

aparelho de poder centralizado, que pode, efetivamente, controlar determinado território e 

impor suas decisões por meio da Administração Pública, dos Tribunais, da Polícia, das Forças 

Armadas e sem a sua existência, a declaração de direitos fundamentais carece de relevância 

prática. O Indivíduo é sujeito dos direitos fundamentais, individualização que inexistia nas 

sociedades do passado, onde as pessoas eram consideradas membros de grandes ou pequenas 

coletividades (família, clã, aldeia, feudo, reino), sendo subordinadas a elas e privadas de 

direitos próprios. A existência de texto normativo regular da relação entre Estado e indivíduos 

é imprescindível por declarar e garantir determinados direitos fundamentais, permitindo ao 

indivíduo conhecer sua esfera de atuação livre de interferências estatais e, ao mesmo tempo, 

vincular o Estado a determinadas regras que impeçam cerceamentos injustificados das esferas 
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garantidas da liberdade individual, devendo o texto ter validade em todo o território nacional, 

e ter força vinculante superior àquela das demais normas jurídicas. Esses três elementos, para 

Dimitri Dimoulis, apenas se apresentaram de forma conjunta, a partir da segunda metade do 

século XVIII, período da Declaração de Direitos (Bill of ritghs) nos Estados Unidos da 

América (EUA), em 1776 e na Declaração dos Direito do Homem e do Cidadão na França, 

em 1789 feita na Revolução Francesa (DIMOULIS, 2013, p. 10-12). 

Como se pôde observar, no pensamento de Dimitri Dimoulis, o marco inicial dos 

direitos fundamentais é atribuído à Declaração de Direitos do Povo da Virgínia de 1776 e à 

Declaração Francesa, de 1789, em que pese a notável importância das inúmeras declarações, 

feitas no decorrer da história, tais como a Magna Carta, firmada em 1215 pelo Rei João Sem-

Terra e das Declarações de Direitos da Inglaterra, do século XVII, composta pela Petição de 

Direitos (1628), Habeas Corpus (1679) e Declaração de Direitos (1689), que representaram a 

evolução “das liberdades e privilégios estamentais medievais e corporativos para liberdades 

genéricas no plano de direito público, implicando expressiva ampliação” do conteúdo das 

liberdades como na titularidade dos direitos outorgados (SARLET, 2013, p. 268). 

A Declaração de Direitos do Povo da Virgínia de 1776 proclamou “direitos tais como 

a liberdade, a autonomia e a proteção da vida do indivíduo, a igualdade, a propriedade e a 

livre atividade econômica, a liberdade de religião e de imprensa, a proteção contra a repressão 

penal”.  

Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, texto em muitos 

aspectos parecido com a declaração feita nos EUA, se encontra “o reconhecimento da 

liberdade, da igualdade, da propriedade, da segurança e da resistência à opressão, da liberdade 

de religião e do pensamento, além de garantias contra a repressão penal”. Todavia, o texto 

francês, ao contrário do norte americano, “não segue a visão individualista e confia na 

intervenção do legislador como representante do interesse geral. Isso se torna claro no fato de 

que a maioria dos direitos garantidos pelas declarações não são enunciadas de maneira 

genérica (como nas Declarações dos Estados Unidos), mas submetidos a limites que o 

legislador deveria estabelecer” (DIMOULIS, 2018, p. 25). 

Ao tratar da diferenciação entre a Revolução Americana e Francesa, a historiadora 

norte americana Lynn Hunt afirma que, no século XVII, havia duas versões da linguagem dos 

direitos: uma versão particularista e uma universalista e os americanos, dependendo das 

circunstâncias, usavam uma ou outra linguagem, ou ambas em combinação, à medida que os 

franceses adotaram quase imediatamente a versão universalista, como se verifica no trecho 

abaixo retirado de sua obra intitulada A Invenção dos Direitos Humanos: 
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No começo, os americanos não tinham a intenção clara de se separar da Grã-

Bretanha. Ninguém imaginava na década de 1760 que os direitos os levariam a 

entrar n um território tão novo. O remodelamento da sensibilidade ajudou a tornar a 

ideia dos direitos mais tangível para as classes cultas, nos debates sobre a tortura e o 

castigo cruel, por exemplo; mas a noção dos direitos mudou também em reação às 

circunstâncias políticas. Havia duas versões da linguagem dos direitos no século 

xviii: uma versão particularista (direitos específicos de um povo ou tradição 

nacional) e uma universalista (os direitos do homem em geral). Os americanos 

usavam uma ou outra linguagem, ou ambas em combinação, dependendo das 

circunstâncias. Durante a crise da Lei do Selo em meados da década de 1760, por 

exemplo, os panfletários americanos enfatizavam os seus direitos como colonos 
dentro do Império Británico, enquanto a Declaração da Independência de 1776 

invocava claramente os direitos universais de todos os homens. Depois os 

americanos montaram a sua própria tradição particularista com a Constituição de 

1787 e a Bill of Rights de 1791. Em contraste, os franceses adotaram quase 

imediatamente a versão universalista, em parte porque ela solapava as reivindicações 

particularistas e históricas da monarquia. Nos debates sobre a Declaração francesa, o 

duque Mathieu de Montmorency exortou seus colegas deputados a ‘seguir o 

exemplo dos Estados Unidos: eles deram um grande exemplo no novo hemisfério; 

vamos dar um exemplo para o universo’ (HUNT, 2009, p. 116-117). 

 

Na mencionada obra, a historiadora norte americana expõe que o pensamento 

universalista germinou, antes das declarações norte americana e francesa e os principais 

proponentes do universalismo viviam às margens das grandes potências, o que os teria 

possibilitado ter a iniciativa no argumento de que os direitos eram universais, como se pode 

observar da passagem abaixo transcrita: 

 

Antes que os americanos e os franceses declarassem os direitos do homem, os 

principais proponentes do universalismo viviam às margens das grandes potências. 

Talvez essa própria marginalidade tenha capacitado um punhado de pensadores 

holandeses, alemães e suíços a tomar a iniciativa no argumento de que os direitos 

eram universais. Já em 1625, um jurista calvinista holandês, Hugo Grotius, propôs 

uma noção de direitos que se aplicava a toda a humanidade, não apenas a um país ou 

a uma tradição legal. Ele definia ‘direitos naturais’ como algo autocontrolado e 

concebível separadamente da vontade de Deus. Sugeria também que as pessoas 

podiam usar os seus direitos – sem a ajuda da religião – para estabelecer os 

fundamentos contratuais da vida social. O seu seguidor alemão Samuel Pufendorf, o 

primeiro professor de direito natural em Heidelberg, delineou as realizações de 
Grotius na sua história geral dos ensinamentos do direito natural, publicada em 

1678. Embora criticasse Grotius em certos pontos, Pufendorf ajudou a solidificar a 

reputação de Grotius como uma fonte primordial da corrente universalista do 

pensamento dos direitos. Os teóricos suíços do direito natural teorizaram sobre essas 

ideias no início do século xvni. O mais influente deles, Jean-Jacques Burlamaqui, 

ensinava direito em Genebra. Ele sintetizou os vários escritos sobre direito natural 

do século XVIL em Principes du droit naturel (1747). Como seus predecessores, 

Burlamaqui forneceu pouco conteúdo político ou legal específico para a noção dos 

direitos naturais universais: o seu principal objetivo era provar que eles existiam e 

derivavam da razão e da natureza humana. Ele atualizou o conceito ao ligá-lo àquilo 

que os filósofos escoceses contemporâneos chamavam de senso moral interior 
(antecipando, assim, o argumento dos meus primeiros capítulos). Traduzida 

imediatamente para o inglês e o holandês, a obra de Burlamaqui foi amplamente 

usada como uma espécie de livro-texto da lei natural e dos direitos naturais na 

última metade do século XVIII. Rousseau, entre outros, adotou Burlamaqui como 

um ponto de partida. A obra de Burlamaqui estimulou uma renovação mais geral das 

teorias da lei natural e dos direitos naturais na Europa Ocidental e nas colônias 

norte-americanas. Jean Barbeyrac, outro protestante genebrino, publicou uma nova 

tradução francesa da obra-chave de Grotius em 1746; antes ele havia publicado uma 



37 

 

 

 

tradução francesa de uma das obras de Pufendorf sobre direito natural. Uma 

biografia adulatória de Grotius, escrita pelo francês Jean Lévesque de Burigny, saiu 

em 1752 e foi traduzida para o inglês em 1754. Em 1754, Thomas Rutherforth 

publicou as suas conferências sobre Grotius e direito natural proferidas na 

Universidade de Cambridge. Grotius, Pufendorf e Burlamaqui eram todos bem 

conhecidos dos revolucionários americanos, como Jefferson e Madison, que eram 

versados em direito (HUNT, 2009, p. 117-118). 

 

Thomas Hobbes e John Locke, dois pensadores capitais do universalismo surgiram na 

Inglaterra em meados do século XVII, cujas obras eram bem conhecidas nas colônias 

britânicas da América do Norte, sendo que a obra John Locke ajudou a formar o pensamento 

político norte americano. A obra de Tomas Hobbes teve menor influência no pensamento 

norte americano, por defender a questão que os direitos naturais tinham de se render a uma 

autoridade absoluta, a fim de impedir a “guerra de todos contra todos”, ao passo que John 

Locke definia os direitos naturais como “Vida, Liberdade e Propriedade” e não questionava a 

escravidão, justificando a escravidão de cativos capturados como uma guerra justa (HUNT, 

2009, p. 119). Todavia, apesar da influência de Tomas Hobbes e Locke, “uma grande porção, 

se não a maior parte da discussão inglesa, e, portanto americana, sobre os direitos naturais na 

primeira metade do século XVIII, manteve o foco sobre os direitos particulares historicamente 

fundamentados do inglês nascido livre, e não sobre direitos universalmente aplicáveis” 

(HUNT, 2009, p. 119). 

A discussão inglesa com foco nos direitos particulares e não sobre direitos 

universalmente aplicáveis, o que segundo Lynn Hunt (2009, p. 119), resta claro no texto de 

1750 do jurista inglês William Blackstone, afirmando que apenas os ingleses, em sua 

superioridade, tinham conseguido manter os direitos outrora universais, como se observa da 

passagem citada pela historiadora norte americana, a seguir transcrita: 

 

[...] estas [liberdades naturais] eram outrora, quer por herança quer por aquisição, os 

direitos de toda a humanidade; mas, estando agora na maioria dos outros países do 

mundo mais ou menos degradados e destruídos, pode-se dizer que no presente eles 
continuam a ser, de um modo peculiar e enfático, os direitos do povo da Inglaterra. 

 

Os defensores da Declaração Francesa, como marco inicial dos direitos fundamentais, 

afirmam que por ser um instrumento de maior amplitude política, pela necessidade comum a 

muitos países em romper com a forma do Estado Absolutista existente, seu conteúdo tem 

caráter universal, tornando-a uma típica declaração de direitos humanos, ao passo que a 

Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, em razão das condições peculiares que 

envolviam os Estados Unidos, não tinha intenção em proceder à supressão imediata e 

completa com o antigo regime (FIORAVANTE, 2007, p. 78). 

Outro fundamento utilizado pelos defensores da Declaração Francesa é de que as 



38 

 

 

 

declarações antecedentes feitas pelos ingleses (Magna Carta de 1215 e Declarações de 

Direitos da Inglaterra do século XVII) e pelos norte-americanos em 1776 são destinadas a 

uma camada social privilegiada, quando muito, a um povo ou a uma sociedade que se 

libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias americanas, à medida que, 

pelas condições da época, a Declaração francesa de 1789 foi a mais abstrata de todas as 

formulações solenes feitas, até então, no tocante à liberdade, sendo destinada ao gênero 

humano (BONAVIDES, 2008, p. 562).  

A Declaração dos Direito do Homem e do Cidadão de 1789 é fruto da Revolução 

Francesa por intermédio da qual ocorreu a ruptura com o Estado Absolutista, em que inexistia 

liberdade e era outorgado poder irrestrito ao monarca que conduzia o Estado da forma que 

melhor lhe aprouvesse, restringindo liberdade individual e os direitos políticos. No Estado 

Absolutista, a liberdade não se revelava como direito natural outorgado a todos 

indistintamente, mas como um privilégio do bem-nascido outorgado pelo rei, ou mesmo 

sinônimo de imunidade contra o poder.  

Os privilégios estamentais conferidos ao monarca colidiram com o desenvolvimento 

econômico da burguesia, que necessitava de maior liberdade econômica para expandir suas 

atividades e seu lucro, privilégios esses que, por meio do desenvolvimento do arcabouço 

filosófico iluminista, passaram a ser contestados, culminando em 4 de julho de 1789 com a 

Prise de la Bastille, momento histórico de ruptura com a ordem estatal vigente e o nascimento 

de uma nova ordem social, não mera adaptação político-social ou de ajustamento prudencial 

da história (BAUMAN, 1989, p. 57). 

Assim, em que pese a noção de direitos do homem ser tão antiga quanto à própria 

sociedade e a notável importância das inúmeras declarações feitas no decorrer da história, tais 

como a Magna Carta, firmada em 1215 pelo Rei João Sem-Terra e das Declarações de 

Direitos da Inglaterra do século XVII, a gênese dos diretos fundamentais é atribuída à 

Declaração de Direitos do Povo da Virgínia de 1776 e à Declaração Francesa, de 1789, pois 

os elementos essenciais à existência destes direitos – Estado, indivíduo e texto normativo 

regular de relação entre Estado e indivíduos – passarão a coexistir somente após a Revolução 

Norte Americana e Francesa. 

 

3.2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Os direitos fundamentais, incialmente, foram concebidos como reação ao Estado 

Absoluto, com vista a limitar o poder estatal e assegurar aos indivíduos certo nível de 

autonomia e liberdade, servindo os direitos fundamentais, como proteção do cidadão contra a 
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intromissão do Estado em sua vida privada e contra abusos de poder, em virtude de que o 

surgimento do Estado democrático de direito possibilitou o reconhecimento dos direitos 

fundamentais. 

Com o modelo de Estado democrático de direito não há mais a satisfação dos 

interesses de um ou de poucos indivíduos, mas a busca do bem comum por ética do Estado, 

como sustentou Jean-Jacques Rousseau em sua obra Contrato Social e pode ser observado no 

Discurso de Gettyburg de 1863 proferido Abraham Lincoln, ao afirmar que “o governo era do 

povo, pelo povo e para o povo” (MARMELSTEIN, 2016, p. 38). 

As bases da teoria do Estado democrático de direito foram lançadas, em 1690, por 

John Locke (2003, p. 102), ao afirmar que:  

 

Todo poder que o governo tem destina-se apenas ao bem da sociedade, e da mesma 

forma que não deve ser arbitrário ou caprichoso, também deve ser exercido mediante 

leis estabelecidas e promulgadas; isso para que não só os cidadãos saibam qual o seu 

dever, achando garantia e segurança dentro dos limites das leis, como também para 

que os governantes, limitados pela lei, não sofram a tentação, pelo poder que têm 

nas mãos, de exercê-lo para fins e por meios que os homens não conheçam e nem 

aprovariam de boa vontade. 

 

Para John Locke, como exposto acima, o governo não deve ser arbitrário e caprichoso, 

mas exercido por leis estabelecidas e promulgadas, trazendo, o pensador inglês, um esboço do 

princípio da separação de poderes ao afirmar que, o poder de legislar e de governar deveriam 

ser exercidos por pessoas distintas, a fim de evitar a “tentação excessiva para a fraqueza 

humana e a possibilidade de tomar conta do poder, de modo que os mesmos que têm a missão 

de elaborar as leis, também tenham nas mãos o poder de executá-las” (LOCKE, 2003, p. 106). 

A separação de poderes, juntamente com os direitos fundamentais, trata-se de instituto 

básico do Estado de Direito, sendo essencial para se evitar abusos de poder e proteger as 

pessoas do arbítrio estatal. Este sistema de freios e contrapesos foi observado pelo Barão de 

La Brede e de Montesquieu ao afirmar que “todo homem que tem poder é tentado a abusar 

dele” e “para que não possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder 

freie o poder” (MONTESQUIEU, 1997, p. 202). 

O Barão de La Brede e de Montesquieu (1997, p. 202), ainda, destacou que: 

 

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo 

está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o 

mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-

las tiranicamente. Não haverá também liberdade se o poder o poder de julgar não 

estiver separado do poder legislativo e executivo. Se tivesse ligado ao poder 

legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o 

juiz seria o legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a 

força de um opressor. Tudo estaria perdido se no mesmo homem ou no mesmo 
corpo dos principais, ou nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
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leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes u as divergências 

dos indivíduos. 

 

A importância da separação de poderes está estampada no artigo 16 da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao afirmar que “a sociedade em que não esteja 

assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes, não tem 

Constituição”. Extrai-se desse artigo que “um país verdadeiramente democrático deve possuir 

um mecanismo de controle do poder estatal, para proteger os cidadãos contra o abuso e a 

opressão” (MARMELSTEIN, 2016, p. 38). 

Contudo, somente após o término da Segunda Guerra Mundial, acontecerá a 

incorporação, com amplitude, do fenômeno democrático, em sua multidimensionalidade e da 

relevância da perspectiva humanista e social, no contexto das novas constituições estruturadas 

(DELGADO, 2014, p.154-158). A partir de então, o papel do Estado foi redefinido, deixando 

de tratar apenas dos interesses estritamente estatais, para tutelar igualmente os direitos 

individuais e sociais da pessoa humana, agora tida como construtora, partícipe e beneficiária 

do Estado democrático de direito. Nesse novo paradigma constitucional, a esfera pública 

ostenta, também, o propósito de proteção do cidadão, detentor de direitos fundamentais, o que 

não pode ser confundido com interesse ‘meramente’ estatal. Há, portanto, uma reconstrução 

da concepção do público e do privado, o que implica a releitura desse binômio, a partir do 

conceito de democracia inclusiva (LOBATO, 2014, p. 46). 

Para Mauricio Godinho Delgado (2014, p. 161), “a pessoa humana, com sua 

dignidade; a sociedade política, concebida como democrática e inclusiva; e a sociedade civil, 

também concebida como democrática e inclusiva” formam a estrutura do Estado democrático 

de direito. 

O conteúdo do Estado democrático de direito, segundo Lenio Luiz Streck (2013, 

p.113), “não se restringindo, como Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das 

condições sociais de existência”, esse conteúdo “ultrapassa o aspecto material da 

concretização de uma vida digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador 

da participação pública no processo de construção e reconstrução de um projeto de 

sociedade”, que se apropria “do caráter incerto da democracia, para veicular uma perspectiva 

de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, onde a questão democrática contém e 

implica, necessariamente, à solução do problema das condições materiais de existência”. 

O Estado democrático de direito consiste no patamar civilizatório mais elevado 

alcançado pelo Direito Constitucional e pelo próprio fenômeno jurídico, suas conquistas, 

características e realizações espraiam-se por diversos países, particularmente os europeus 

ocidentais, cujas ordens jurídicas e respectivas sociedades políticas e sociedades civis 
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absorveram seus princípios, institutos e regras de profundo sentido humanista, social e 

civilizatório. 

 

3.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CONSTITUIÇÃO 

 

A evolução histórica dos direitos fundamentais se confunde com a evolução do 

constitucionalismo: movimento social, político e jurídico, cujo propósito era limitar o poder 

do Estado por meio de uma Constituição, de modo que, para se compreender adequadamente 

os direitos fundamentais, faz-se entender o que é uma Constituição. 

A priori destaca-se que entre os gregos e romanos, no domínio do pensamento 

jurídico, filosófico e político, existia uma noção geral de Constituição, pois distinguiam as 

normas de organização e fundamento do Estado das normas comuns, que eram elaboradas e 

interpretadas em conformidade com as primeiras. No entanto, de acordo com Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho (1999, p.3), a distinção entre normas constitucionais e comuns 

“somente veio a ser valorizada no século XVIII, na Europa ocidental”, com o “propósito de 

limitar o poder, bem como afirmar a existência de leis que seriam a ele anteriores e 

superiores. A partir desse contexto, o termo Constituição passou a ser empregado para 

designar o corpo de regras que definem a organização fundamental do Estado”. 

Em que pese no pensamento antigo, as normas de organização e fundamento do 

Estado serem destacadas das demais que eram elaboradas e interpretadas em conformidade 

com as primeiras, o constitucionalismo é uma concepção moderna que visa limitar o poder do 

Estado por meio de uma Constituição, movimento esse, que se cristalizou a partir das 

primeiras constituições do final do século XVIII (NUNES JÚNIOR, 2019, p. 32). As 

primeiras constituições modernas são: da Córsega de 1755; dos Estados Unidos de 1787 e da 

França de 1791. 

O constitucionalismo, segundo Flávio Martins Alves Nunes Junior (2019, p. 32), trata-

se de um “movimento social, político e jurídico, cujo principal objetivo é limitar o poder do 

Estado por meio de uma Constituição”. É um movimento social resultante da “soma de uma 

série de episódios sociais historicamente relevantes, buscando a limitação do poder do Estado 

e o reconhecimento de direitos fundamentais”. Movimento político por terem sido 

“necessários acordos e negociações políticas, no intuito de limitação do poder estatal e a 

organização do Estado por meio de uma Constituição”. Dessa forma também, movimento 

jurídico por consistir “na construção de teorias, desde a busca inicial pela força normativa da 

Constituição, capaz de alterar a realidade e limitar o poder estatal, até as teorias jurídicas mais 

modernas”. 
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Bonavides (2011, p. 81) conceitua Constituição, do ponto de vista material, como um 

conjunto de normas que tutelam a composição e o funcionamento da ordem política, tais 

como a organização do poder, a distribuição de competência, o exercício da autoridade, a 

forma de governo, os direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais, à medida 

que, para Hans Kelsen (1959, p. 330), “fala-se de Constituição em sentido formal, quando se 

faz a distinção entre as leis ordinárias e aquelas outras que se exigem certos requisitos 

especiais para a sua criação e reforma”. Numa visão positivista, a Constituição seria “Lei 

Fundamental; a Lei das leis; a Lei que define o modo concreto de ser e de existir do Estado; a 

Lei que ordena e disciplina os seus elementos essenciais” (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 66). 

Jorge Miranda (2013, p. 70), ao tratar do conceito de constituição, das diversas 

correntes doutrinárias sintetiza que para os jusnaturalistas, a Constituição seria a expressão e 

reconhecimento no plano jurídico, dos princípios e regras do Direito Natural. Na concepção 

histórica, a Constituição é tida como uma expressão da estrutura histórica de cada povo. Para 

a concepção sociológica, a Constituição é consequência dos mutáveis fatores sociais que 

condicionam o exercício do poder. A concepção marxista visa a Constituição como 

superestrutura jurídica da organização econômica que prevalece em qualquer país, sendo um 

instrumento da ideologia da classe dominante. Para os institucionalistas, por sua vez, a 

Constituição é a expressão da organização social, seja como expressão das ideias duradouras 

na comunidade política, seja como ordenamento resultante das instituições, das forças e dos 

fins políticos. Na concepção decisionista de Carl Schmitt, a Constituição é uma decisão 

política fundamental, válida só por força do ato do poder constituinte. 

Fernando Lassale afirma existir duas constituições: a real e a jurídica. A real seria a 

soma dos fatores reais de poder (relações de poder que existem na sociedade: poder político, 

poder religioso, poder econômico, poder militar, dentre outros), ao passo que a Constituição 

jurídica seria a norma emanada do Estado, afirmando, ainda, que caso a Constituição jurídica 

se divorcie da real, passará a ser mera folha de papel, tornando-se ilegítima e ineficaz. Para 

Lassale, onde a Constituição escrita não corresponde à real, haverá conflito pelo qual 

“passado algum tempo, mais cedo ou mais tarde, a Constituição escrita, a folha de papel, terá 

necessariamente de sucumbir perante o empuxo da Constituição real, das verdadeiras forças 

vigentes no país” (LASSALE, 2001, p. 63). 

Konrad Hesse (1991, p. 15-16), ao contrapor a tese de Fernando Lassale, defende que 

a Constituição real e a Constituição jurídica se condicionam mutuamente e que não dependem 

pura e simplesmente, uma da outra. A Constituição jurídica, de acordo com Hesse, tem 

significado próprio e sua pretensão de eficácia apresenta elemento autônomo, do campo das 

forças da qual resulta a realidade do Estado e a Constituição adquire força normativa, na 
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medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia. Hesse afirma ainda que: 

 

A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de 

um dever ser, ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de 

sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de 

eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 

social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em 
relação ao ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, 

nem a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas. A força 

condicionante da realidade e a normativa da Constituição podem ser diferençadas, 

elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas (HESSE, 

1991, p. 15). 

 

Para Hans Kelsen (2000, p. 1 e 215), o “fundamento de validade de uma norma apenas 

pode ser a validade outra norma. Uma norma que representa o fundamento de validade de 

uma outra norma é designada como norma superior, por confronto com uma norma que é, em 

relação a ela, a norma inferior”, motivo pelo qual “a ordem jurídica não é um sistema de 

normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas uma ao lado da outra, mas uma 

construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas”. Kelsen (2000, p. 

247) defende que a Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico e o 

pressuposto de validade de todas as demais leis, como se pode contatar no seguinte fragmento 

retirado de sua obra: 

 

Se começarmos levando em conta o escalão de Direito positivo [...], a Constituição 

representa o escalão de Direito positivo mais elevado. A Constituição é aqui 

entendida cum sentido material, quer dizer: com esta palavra significa-se a norma 
positiva ou as normas positivas através das quais é regulada a produção das normas 

jurídicas gerais. Esta Constituição pode ser produzida por via consuetudinária ou 

através de um ato de um ou vários indivíduos a tal fim dirigido, isto é, através de um 

ato legislativo. Como, nesse segundo caso, ela é sempre condensada em num 

documento, fala-se de uma Constituição ‘escrita’, para distinguir de uma 

Constituição não escrita, criada por via consuetudinária. A Constituição material 

pode consistir, em parte, de normas escritas, noutra parte, de normas não escritas, de 

Direito criado consuetudinariamente. As normas não escritas da Constituição, 

criadas consuetudinariamente, podem ser codificadas, e, então, quando esta 

codificação é realizada por um órgão legislativo e, portanto, tem caráter vinculante, 

elas transformam-se em Constituição escrita. 

 

A supremacia da Constituição conduz a uma superioridade hierárquico-normativo, 

conseguintemente: a) as normas constitucionais constituem uma lex. superior que recolhe o 

fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa); b) as normas da Constituição 

são normas de normas, por serem a fonte de produção de outras normas e; c) a superioridade 

normativa das normas constitucionais gera o princípio da conformidade de todos os atos dos 

poderes públicos com a Constituição (CANOTILHO, 2012, p. 1074). 

O princípio da supremacia da Constituição acarreta na invalidade dos atos normativos 

incompatíveis com a Constituição, tanto material (o conteúdo do ato deve estar em 
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consonância com o conteúdo constitucional) como formalmente (os atos devem ser 

elaborados conforme os procedimentos estabelecidos pela Constituição). 

 

3.4 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

A ideia de dignidade da pessoa humana e a limitação de poder positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado democrático de direito que, por sua importância 

axiológica, fundamentam e legitimam todo ordenamento jurídico, estão intimamente 

relacionadas às normas jurídicas de direitos fundamentais (MARMELSTEIN, 2016, p. 19). 

Nunes Junior (2019, p. 606) refere que, em sentido material, os direitos fundamentais 

são aqueles “decorrentes da dignidade da pessoa humana, decorrentes da evolução histórica e 

de novas necessidades que se apresentam, ainda que não positivadas no ordenamento 

constitucional do país”, ao passo que “os direitos consagrados e reconhecidos pela 

Constituição designam-se, por vezes, direitos fundamentais formalmente constitucionais, 

porque eles são enunciados e protegidos por norma, com valor constitucional formal (normas 

que tem a forma constitucional)” (CANOTILHO, 2012, p. 401). 

Os direitos fundamentais “são aqueles que o direito vigente qualifica como tais” e que 

almejam “criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na 

dignidade” (BONAVIDES, 2011, p. 560). Carl Schmitt, em sua obra Verfassungslehe (1998, 

p. 163-173), estabeleceu dois critérios formais de caracterização dos direitos fundamentais, 

como informa Paulo Bonavides (2011, p. 561): 

 

Pelo primeiro critério, podem ser designados direitos fundamentais todos os direitos 

ou garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional. Pelo segundo, 
tão formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são aqueles direitos que 

receberam da Constituição um grau mais elevado de farantia ou de segurança; ou são 

imutáveis (unabänderliche) ou pelo menos de mudança dificultada (erschwert), a 

saber, direitos unicamente alteráveis mediante lei de emenda à Constituição. Já do 

ponto de vista material, os direitos fundamentais, segundo Schmitt, variam conforme 

a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a 

Constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais 

específicos. 

 

Os direitos fundamentais possuem conteúdo ético (aspecto material) e têm a dignidade 

humana como base axiológica, como expõe George Marmelstein (2016, p. 18): 

 

Além do conteúdo ético (aspecto material), os direitos fundamentais também 

possuem um conteúdo normativo (aspecto formal). Do ponto de vista jurídico, não é 

qualquer valor que pode ser enquadrado nessa categoria. Juridicamente, somente, 
são diretos fundamentais aqueles valores que o povo (leia-se: o poder constituinte) 

formalmente reconheceu como merecedores de proteção normativa especial, ainda 

que implicitamente. Esse reconhecimento formal ocorre através da positivação 
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desses valores por meio de normas jurídicas. Para ser ainda mais preciso, pode-se 

dizer que, sob aspecto jurídico-normativo, somete podem ser considerados como 

direitos fundamentais aqueles valores que forem incorporados ao ordenamento 

jurídico constitucional de determinado país. Dentro dessa concepção, pode-se dizer 

que não há direitos fundamentais decorrentes da lei. A fonte primária é a 

constituição. A lei, quando muito, irá densificar, ou seja, disciplinar o exercício do 

direito fundamental, nunca cria-lo diretamente. 

 

No conceito apresentado, há cinco elementos básicos: norma jurídica; dignidade da 

pessoa humana; limitação do poder; Constituição e democracia. Para o referido autor, a 

conjugação desses elementos fornece o centro dos direitos fundamentais. “Se determinada 

norma jurídica tiver ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, ou com a 

limitação do poder e for reconhecida pela Constituição de um Estado democrático de direito, 

como merecedora de uma proteção especial, é bastante provável que se esteja diante de um 

direito fundamental” (MARMELSTEIN, 2016, p. 19). 

Para Dimitri Dimoulis (2018, p. 52), direitos fundamentais são os “direitos público-

subjetivos de pessoas (físicas e jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais”, de 

“caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 

poder estatal em face da liberdade individual”. A supremacia formal e material é uma 

característica importante dos direitos fundamentais e realça a sua força normativa, elemento 

essencial para se permitir a máxima efetivação desses direitos (dimensão subjetiva e princípio 

da máxima efetividade). Essa definição, de acordo com Dimoulis, indica três elementos 

básicos: 

 

a) os sujeitos da relação criada pelos direitos fundamentais (pessoa vs. Estado); b) a 

finalidade desses direitos (limitação do poder estatal para prescrever a liberdade 

individual; c) sua posição no sistema jurídico, definida pela supremacia 

constitucional ou fundamentalidade formal. 

 

A dignidade da pessoa humana por ser um elemento intrínseco ao conceito de direitos 

fundamentais e essas normas possuírem “importância axiológica capaz de fundamentar e 

legitimar todo o ordenamento jurídico”, leva ao reconhecimento de que esses direitos 

“representam um ‘sistema de valores’ com força suficiente para afetar a interpretação de 

qualquer norma jurídica (dimensão objetiva e princípio da interpretação conforme os direitos 

fundamentais)” e que “qualquer comportamento que vá em direção oposta, ou seja, que 

contribua para a destruição dessa dignidade, não merecerá ser considerado como direito 

fundamental (princípio da proibição de abuso)”, de modo que “nenhuma pessoa possa invocar 

direito fundamentais para justificar a violação da dignidade de outros seres humanos” 

(MARMELSTEIN, 2016, p. 20). 

Quanto ao tema direitos fundamentais, cabe esclarecer a sua diferenciação a respeito 
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das garantias fundamentais, posto que o Título II da Constituição se refere aos “Direitos e 

Garantias Fundamentais”. Os direitos fundamentais “são normas de conteúdo declaratório, 

previstas na Constituição. São posições de vantagens conferidas pela lei”, as garantias 

fundamentais, por sua vez, “são normas de conteúdo assecuratório, previstas na Constituição. 

São instrumentos destinados a garantir e assegurar os direitos previamente tutelados” 

(NUNES JUNIOR, 2019, p. 602). 

Ruy Barbosa (1933, p. 179) ao tratar do tema asseverou que: 

 

[...] uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa são os direitos, de que essas 

garantias traduzem, em parte, a condição de segurança, política ou judicial. Os 

direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana em sua existência 

subjetiva, ou nas suas situações de relação com a sociedade, ou os indivíduos que a 

compõe. As garantias constitucionais, “stricto sensu”, são as solenidades tutelares, 

de que a lei circunda alguns desses direitos contra os abusos de poder. 

 

Assim, os direitos fundamentais são os direitos contidos em dispositivos 

constitucionais, que têm por finalidade a limitação do exercício do poder estatal, em face da 

liberdade individual e, por estarem esculpidos na Constituição, possuem supremacia formal e 

material dentro do ordenamento jurídico, o que realça a sua força normativa, elemento 

essencial para se permitir a máxima efetivação desses direitos. 

 

3.5 GERAÇÕES OU DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Karel Vasak, em conferência realizada em 1979 no Instituto Internacional dos Direitos 

Humanos em Estrasburgo, inaugurou a análise dos direitos fundamentais em gerações, 

correlacionados a cada um dos cânones da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade), premissas que serviram para o reconhecimento e legitimação dos direitos 

fundamentais dos direitos surgidos. Na fórmula apresentada por Karel Vasak, a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade representavam direitos fundamentais de três gerações (históricas) 

distintas, iniciando-se pela liberdade. Por conseguinte, os direitos fundamentais de primeira 

geração foram aqueles outorgados em um primeiro momento, com a afirmação das liberdades 

do cidadão perante o Estado, de modo a limitar o poder estatal (PERA JUNIOR, 2017, p. 56). 

A teoria das gerações de direitos de Karel Vasak, de acordo com George Marmelstein, 

(2016, p. 39), dizia “mais ou menos assim”: 

 

a) a primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e políticos, 

fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com as revoluções 

burguesas; b) a segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, baseados na igualde (égalité), impulsionada pela Revolução 
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Industrial e pelos problemas sociais por ela causados; c) por fim, a última geração 

seria a dos direitos de solidariedade, em especial o direito ao desenvolvimento, à paz 

e ao meio ambiente, coroando a tríade com a fraternidade (fraternité), que ganhou 

força após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948. 
 

A ideia de igualdade e de liberdade permitiu que o poder político deixasse de ser 

concentrado nas mãos da nobreza, posto que a burguesia, detentora do poder econômico, era 

contrária ao poder constituído e concentrado. A priori, a igualdade e a liberdade serviram para 

permitir o desenvolvimento da atividade econômica pela classe detentora do poder 

econômico, iniciando o Estado de Direito Liberal que assegurava a autonomia privada, sem a 

intervenção estatal, cabendo ao Estado apenas as atribuições típicas da esfera pública 

(organização e desenvolvimento de cada uma das esferas do poder ou função). As tarefas do 

Estado Mínimo eram relacionadas à proteção e manutenção da segurança social; solução de 

conflitos surgidos por juiz isento e destituído de força privada; tutela das liberdades civis, 

pessoal e econômicas (STRECK, 2003, p. 60). 

Os chamados direitos fundamentais de primeira geração surgem a fim de conter as 

arbitrariedades do Estado e outorgar autonomia individual, tratando-se de direitos 

denominados como de defesa, liberdades negativas, direitos de resistência ou de oposição, 

pois marcam a abstenção dos poderes públicos na esfera privada, por inegável inspiração e 

influência das ambições liberal e burguesa, bem como da natureza fortemente individualista 

(SARLET, 2013, p. 272). 

Todavia, o Estado Burguês abdicou das premissas que fundamentaram a mudança do 

poder, em razão de não se mostrar mais razoável a manutenção e concretização das diretrizes 

universais atribuídas ao ser humano pelo fundamento jusnatural (BONAVIDES, 2007, p. 42). 

Isso, em decorrência da mecanização e exploração do trabalho advindas da Revolução 

Industrial, agravando a desigualdade existente e causando inúmeros problemas sociais e 

econômicos. A declaração formal da igualdade e liberdade outrora conquistadas não mais 

seria capaz de fazer frente às necessidades sociais que se apresentavam, em especial, diante de 

acontecimentos históricos posteriores à Revolução Industrial, tais como: a Primeira Guerra 

Mundial, a Quebra da Bolsa de Nova Iorque e a Segunda Guerra Mundial (STRECK, 2003, p. 

70). 

A segunda dimensão traz direitos oriundos dos impactos do processo de 

industrialização e dos graves problemas socioeconômicos sofridos pela sociedade ocidental 

no decorrer do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Na contextualização 

histórica dos direitos de segunda dimensão, como expõe Antônio Carlos Wolkmer (1994, p. 

8), “o capitalismo concorrencial evolui para a dinâmica financeira e monopolista e a crise do 
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modelo liberal de Estado possibilita o nascimento do Estado de Bem-Estar Social, que passa a 

arbitrar as relações entre o capital e o trabalho”. Surgem, nesse contexto, direitos de dimensão 

positiva que exigem do Estado um comportamento ativo, uma prestação. 

Os movimentos sociais, a partir da segunda parte do século XIX, possibilitaram o 

reconhecimento de direitos dirigidos aos cidadãos. “A nova ordem de direitos reconhecidos, 

não somente outorga liberdade ao cidadão, mas sobretudo o acesso a prestações devidas pelo 

Estado ou por particulares, vislumbra-se ab initio, o surgimento de direitos trabalhistas e 

previdenciários” (PERA JUNIOR, 2017, p. 64). Migra-se do Estado Liberal para o Estado do 

Bem-Estar Social, com a assunção pelo Estado de obrigações, antes relegadas à esfera 

particular, mediante a inserção do ideário de justiça social. O Estado passa atuar na esfera 

social, econômica e cultural. 

Os direitos da segunda geração revelam “uma transição das liberdades formais 

abstratas para as liberdades materiais concretas” (SARLET, 2013, p. 273). A intervenção 

estatal na economia e na iniciativa privada passou a ser tolerada com o objetivo de que 

direitos fossem concretizáveis. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão consistem nos chamados direitos 

transindividuais, fundados no princípio da fraternidade ou da solidariedade. A titularidade dos 

direitos deixa de ser do homem individualizado, passando para as coletividades (povo, nação, 

comunidades locais e internacionais), caracterizando-se, por conta disso, como direitos de 

titularidade coletiva ou difusa. Entre os principais direitos fundamentais de terceira dimensão 

têm-se os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o direito à conservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade e o 

direito de comunicação. 

Paulo Bonavides (2008, p. 571) defende a existência de direitos fundamentais de 

quarta e quinta gerações, que envolvem o direito à democracia, à informação e ao pluralismo, 

e que “deles depende a concretização da sociedade aberta para o futuro, em sua dimensão de 

máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações 

de convivência, também o direito à paz”. 

Zulmar Fachin (2011, p. 80) complementa que, além dos direitos de quarta e quinta 

gerações defendidos por Paulo Bonavides, concerne o direito à agua potável, como sendo de 

sexta geração, em razão da importância da água potável para a saúde, existência humana e de 

qualquer forma de vida que, ao ser “considerado como direito fundamental de sexta dimensão, 

passa a receber do Estado e também da sociedade, o tratamento adequado a fim de que seja 

preservado em benefício de todas as pessoas, quer das presentes, quer das futuras gerações”. 

A teoria das gerações de direito de Karel Vasak “obteve fama internacional e tem sido 
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repetida (ainda que acriticamente) por juristas no mundo todo”, tendo inclusive, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) utilizado a “expressão gerações de direitos para fundamentar algumas 

decisões”, motivo pelo qual essa teoria “merece ser conhecida, apesar de conter alguns 

equívocos”, pois “o termo geração pode dar a falsa impressão da substituição gradativa de 

uma geração por outra, o que é um erro, já que, por exemplo, os direitos de liberdade não 

desaparecem ou não deveriam desaparecer quando surgem os direitos sociais e assim por 

diante”, bem como, “todo o Estado Democrático de Direito é alicerçado nos direitos de 

primeira geração, de modo que seria inconcebível que eles cedessem lugar aos direitos de 

segunda geração. O processo é de acumulação e não de sucessão” (MARMELSTEIN, 2016, 

p. 40). 

A crítica feita à teoria das gerações é, portanto, o risco que poderia supor a catalogação 

dos direitos fundamentais e o temor da “noção inexata de que uma geração nova seria capaz 

de substituir a geração de direitos anterior; ou mesmo a ideia de que as gerações de direitos 

constituiriam a somatória de todos os direitos fundamentais outorgados aos cidadãos” (PERA 

JUNIOR, 2017, p. 56). 

As gerações, dessa forma, não implicam na substituição global de um catálogo de 

direitos por outro, “já que, em algumas ocasiões, surgem novos direitos como resposta a 

novas necessidades históricas; outras vezes, exigem o redimensionamento ou redefinição de 

direitos anteriores para adaptá-los aos novos contextos em que devem ser aplicados”, à 

medida que “as gerações de direitos humanos não representam um processo meramente 

cronológico e linear. No curso de sua trajetória, produzem-se constantes avanços, retrocessos 

e contradições” (PÉREZ-LUÑO, 1987, p. 56). 

Dimensões de diretos, em vez de gerações, seria o termo mais adequado a ser usado, 

segundo Dimitri Dimoulis (2018. p. 35-37), pois “a ideia de gerações sugere uma substituição 

de cada geração pela posterior” ao passo que “nunca houve abolição dos direitos das 

anteriores ‘gerações’, como indica claramente a CF/88, que inclui indistintamente direitos de 

todas as ‘gerações’”, na medida em que a expressão dimensão indicaria “dois ou mais 

componentes ou aspectos do mesmo fenômeno ou elemento”. Nesse sentido, George 

Marmelstein (2016, p. 56) afirma que “em razão de todas as críticas, a doutrina recente tem 

preferido o termo dimensão no lugar de gerações, afastando a equivocada ideia de sucessão, 

em que uma geração substitui a outra” e que “o ideal é considerar que todos os direitos 

fundamentais podem ser analisados e compreendidos em múltiplas dimensões”, isto é “na 

dimensão individual-liberal (primeira dimensão), na dimensão social (segunda dimensão), na 

dimensão de solidariedade (terceira dimensão), na dimensão democrática (quarta dimensão) e 

assim sucessivamente”. 
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Para que haja efetivação dos direitos fundamentais é necessário englobar todos esses 

direitos e não apenas os de determinada dimensão ou geração, posto que a efetivação não 

deve ocorrer de forma progressiva e gradativa de uma geração para outra. 

 

3.6 TITULARES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Neste tópico, será abordada a problemática existente quanto à titularidade dos direitos 

fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro que, à primeira vista, parece ser de todos, 

mas como será visto, a CF/88 garante os direitos fundamentais a determinadas categorias de 

pessoas. 

A universalidade dos direitos fundamentais está prevista no artigo 1º do Pacto de San 

José da Costa Rica, reconhecido pela República Federativa do Brasil, cuja redação é: 

 

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados-partes nesta Convenção 

comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir 
seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.8 

 

O ponto de partida para a análise da titularidade dos direitos fundamentais é o previsto 

no caput do artigo 5º da Constituição Federal, cuja redação é: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:[...]. 

 

A CF/88 de forma expressa prevê que “são titulares dos direitos fundamentais os 

brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Quanto aos primeiros (os brasileiros), serão 

titulares tanto os brasileiros natos, quanto os naturalizados, exceto os casos de distinção 

previstos expressamente na Constituição Federal” (NUNES JUNIOR, 219, p. 635). 

O texto Constitucional deve ser interpretado segundo o princípio da dignidade 

humana, positivado em seu artigo 1º, inciso III, de modo que “pretendeu-se atribuir direitos 

fundamentais a todos os seres humanos, independente de nacionalidade”, portanto, “mesmo 

os estrangeiros (ou estrangeiras) que estejam no país apenas de passagem - fazendo turismo, 

por exemplo – podem ser titulares dos direitos fundamentais previstos na Constituição”, bem 

como o estrangeiro que tenha investimentos no Brasil e não esteja em território brasileiro será 

 
8 Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso 

em: 05 de set. 2019. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
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titular de “inúmeros direitos decorrentes de sua condição, como direito de propriedade, os 

direitos tributários, os direitos processuais etc e pode invocá-los em seu favor perante os 

tribunais nacionais sem qualquer problema”, não tendo a Constituição, em nenhum momento, 

dito “expressamente que os estrangeiros não residentes no país, não possam exercer os 

direitos fundamentais” (MARMELSTEIN, 2016, p. 238). 

Ao analisar o tema o STF entendeu que: 

 

A garantia de inviolabilidade dos direitos fundamentais, salvo exceções de ordem 

constitucional, se estende também aos estrangeiros não residentes ou domiciliados 

no Brasil. O caráter universal dos direitos do homem não se compatibiliza com 

estatutos que os ignorem. A expressão residentes no Brasil deve ser interpretada no 

sentido de que a Carta Federal só pode assegurar a validade e o gozo dos direitos 

fundamentais dentro do território brasileiro (HC 74.051, voto Ministro Marco 

Aurélio, 2ª Turma, julgamento 18/6/1996).9 
 

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região trilhou o mesmo caminho, ao 

reconhecer o direito à saúde a um estrangeiro que estava em território brasileiro em situação 

irregular, como se observa a ementa do julgamento do Recurso de Agravo por Instrumento n. 

2005.04.01.032610-6/PR: 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA. TRATAMENTO 

GRATUITO PARA ESTRANGEIRO. ART. 5º DA CF. O art. 5º da Constituição 

Federal, quando assegura os direitos garantias fundamentais a brasileiros e 

estrangeiros residente no País, não está a exigir o domicílio do estrangeiro. O 

significado do dispositivo constitucional, que consagra a igualdade de tratamento 

entre brasileiros e estrangeiros, exige que o estrangeiro esteja sob a ordem jurídico-
constitucional brasileira, não importa em que condição. Até mesmo o estrangeiro em 

situação irregular no País, encontra-se protegido e a ele são assegurados os direitos e 

garantias fundamentais. Agravo improvido (TRF4, AG 2005.04.01.032610-6, 

TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, DJ 01/11/2006).10
 

 

Corroborando com Marmelstein (2016, p. 240), o exercício dos direitos fundamentais, 

a priori, “independe de qualquer requisito”, todavia, não significa que “não possam existir 

direitos fundamentais cuja titularidade é restrita a determinada categoria de pessoas”, verbi 

gratia “os direitos trabalhistas, obviamente, somente podem ser utilizados por quem é 

trabalhador” e a restrição “de não ser extraditado tão somente aos brasileiros natos”, como é o 

caso dos direitos sociais cuja titularidade “pode ser resolvida com relativa facilidade” por 

alguns termos constantes no artigo 6º da CF
11

 indicar o titular, situação do termo “assistência 

 
9 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=74951. Acesso em: 05 

de set. 2019. 
10 Disponível em: http://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/. Acesso em: 05 de set. 2019. 
11 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

Acesso em: 05 de set. 2019. 

https://www.sinonimos.com.br/verbi-gratia/
https://www.sinonimos.com.br/verbi-gratia/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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aos desamparados” que “apesar de ser difícil estabelecer quem é ‘desamparado’ do ponto de 

vista técnico-jurídico”, trata-se, entretanto, “de um problema de demarcação de fronteiras 

econômicas, e não de definição daquilo que foi desejado pelo constituinte” (DIMOULIS, 

2018. p. 93). 

No tocante às pessoas jurídicas, “deve-se reconhecer que elas também podem ser 

titulares de direitos fundamentais, naquilo em que for compatível com sua natureza”, ou seja, 

“é possível reconhecer que as empresas são capazes de ser titulares de direitos ligados à sua 

atividade econômica, como o direito à propriedade, o direito à livre iniciativa e os direitos de 

caráter fiscal (garantias constitucionais do contribuinte)”. Todavia, “embora sejam pessoas no 

sentido jurídico, não possuem o direito de votar, nem de serem votadas, pois o exercício dos 

direitos políticos é restrito aos cidadãos” (MARMELSTEIN, 2016, p. 241). 

 

 

4 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O Código de Hamurabi (2000 a.C.) é considerado um dos primeiros ordenamentos 

jurídicos a dispor sobre direito hoje entendidos como sendo da personalidade, delineamento à 

proteção ao nome, ao respeito à vida, à dignidade da pessoa humana. No Código de Manu, 

datado do século XIII a.C., igualmente, podiam ser encontradas disposições a respeito dos 

direitos inerentes ao homem (GOGLIANO, 2012, p. 23). 

No Código de Ur-Nammu, datado de 2100-2050 a.C. e descoberto em 1952, tido 

atualmente como o ordenamento mais antigo encontrado, tutelava a integridade física 

prescrevendo que “se um homem, com um soco, arranca o dente de outro, deve pagar 2 

moedas de prata” e “se um homem arranca o pé de outro, pagará 10 moedas de prata” 

(ALBERGARIA, 2012, p. 17). 

No entanto, apesar dos primórdios do convívio social tutelar alguns direitos do 

homem, hoje compreendidos como pertencentes ao rol dos direitos da personalidade, há 

juristas que defendem que o estudo da gênese dos direitos da personalidade e a sua tutela 

remonta à antiguidade grega, pois o pensamento filosófico trouxe condições para analisar e 

conhecer as dimensões da natureza humana, valendo-se a lei para proteger a intimidade do 

próprio homem. Da “hybris grega e a actio injuriarum (que podem ser consideradas 

verdadeiramente como a origem remota da teoria dos direitos da personalidade)”, emergiu 

“ideias concretas a respeito da hegemonia e da supremacia do homem individual, atribuindo a 

este, um valor extracorpóreo imaterial que funcionou como base da concepção dos direitos 

personalíssimos do homem” (MALUF, 2018, p. 172). 
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Na Grécia clássica, a proteção da personalidade se fundamentava em três ideias 

centrais: no repúdio à injustiça; vedação de qualquer prática de atos excessivos de uma pessoa 

contra outra e na proibição dos atos de insolência contra a pessoa humana. A tutela da 

personalidade era exercida pela hybris e pela aixias. A ideia de igualdade entre as pessoas e 

do dever da lei em regular as relações humanas em sociedade, imprimidas pelos filósofos 

gregos, consolidaram a proteção jurídica da personalidade humana (SZANIAWSKI, 2005, p. 

24 e 25). 

Na antiga Roma, se previa direitos à pessoa em função do respectivo estado (status) ou 

dos modos particulares de existência na sociedade, sendo: “a) status libertatis (condição de 

liberdade da pessoa, em contraposição à situação do escravo que, com res, sofria da chamada 

(capitis deminutio máxima); b) status civitatis (situação de nascimento na cidade, de que 

gozavam os cidadãos romanos, ou civies, ou quirites, cuja ausência significava capitais 

deminutio media, própria do estrangeiro); c) status familiae (posição do cidadão como chefe 

de família, cuja falta importava em subordinação à ascendente masculino, na denominada 

capitais mínima)” (BITTAR, 2015, p. 63). 

Atribui-se aos romanos a concepção dos primeiros interditos proibitivos dos direitos 

da personalidade, tais como “as primeiras leis a tutelar a privacidade do indivíduo, vedando a 

violação do seu domicílio (lex Cornelia), de sua integridade física (lex Aquilia) ou de seus 

escravos, sua liberdade individual (lex Fabia)” (MALUF, 2018, p. 172). 

No direito romano, a personalidade se restringia aos indivíduos que reuniam 

conjuntamente o status libertatis, o status civitatis e o status familiae, de modo que quem não 

possuísse a liberdade, igualmente não possuiria nenhum outro status, a exemplo dos escravos 

que não possuíam liberdade, não eram cidadãos e não podiam constituir família por meio das 

justas núpcias, não possuindo personalidade, embora fossem seres humanos. Apenas os 

cidadãos romanos detinham capacidade civil plena, podendo votar, ser votado, exercer o 

comércio, ter propriedade e casar entre si, os latini (que habitavam as colônias romanas) e os 

peregrini possuíam capacidade jurídica reduzida, aos primeiros eram concedidos os mesmos 

direitos dos cidadãos romanos, exceto pertencer aos quadros da magistratura, votar, ser votado 

e contrair núpcias com cidadão romano, já aos peregrini, além das mesmas limitações 

impostas aos latini, eram sujeitos a um estatuto e a uma justiça própria, aplicada pelo pretor 

peregrino. O peregrini deditício não possuía direito, isso em decorrência do fato de os 

estrangeiros serem considerados inimigos, nos primórdios da história romana. Porém, aos 

poucos foi concedido aos latini o direito de adquirirem a cidadania romana e mais lentamente 

tal direito foi estendido aos peregrini (SZANIAWSKI, 2005, p. 25-27). 

A construção da teoria dos direitos da personalidade é recente, no entanto, formas 
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antigas de proteção à pessoa estão às vistas na literatura jurídica. As origens mais remotas de 

tutelas da personalidade humana são encontradas na hybris grega e na iniura romana. A 

hybris se traduzia na ideia de injustiça, excesso, desiquilíbrio em face da pessoa, era uma ação 

punitiva que vedava qualquer ato de excesso de um cidadão para com outro. A actio 

iniuriarum romana protegia as pessoas contra qualquer atitude injuriosa, abrangendo qualquer 

atentado à pessoa física e moral do cidadão, a priori a actio iniuriarum destinava-se à 

proteção da vida e da integridade física, mas evoluiu para proteger contra qualquer prática 

injuriosa (CANTALI, 2009. p. 28-31). 

A categoria dos direitos da personalidade emergiu com a pandectística alemã no final 

do século XIX. Windscheid introduziu a noção de direito sobre a própria pessoa e da própria 

existência pessoal. Ennerccerus concebia e defendia a existência de um poder jurídico sobre a 

própria pessoa, afirmando que “o poder da vontade do homem não se estende somente ao que 

lhe é exterior, mas também à sua própria pessoa”. A doutrina e jurisprudência alemãs 

formularam duas concepções acerca dos direitos da personalidade, com arrimo no direito ao 

nome facultado no § 12º do Código Alemão de 1900 – BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). A 

primeira defendida por Regelsberger; Gierke, entre outros, ficou conhecida por direito geral 

de personalidade, acreditava no “poder do sujeito sobre a sua própria pessoa, configurava um 

direito geral à livre atuação e manifestação da sua individualidade, em todos os sentidos e 

dimensões”. A segunda concepção entendia como desnecessária a formulação de um direito 

geral, acreditando que a personalidade humana e as suas manifestações estavam tuteladas na 

própria lei civil, em normas de polícia e na legislação penal. A segunda concepção “chamava 

a atenção para a amplitude desmedida daquela figura, que podia colidir com o 

desenvolvimento de outras personalidades humanas” (GONÇALVES, 2008, p. 78-79). 

Nos escritores do século XIX não se encontra referência aos direitos da personalidade, 

restringindo-se aos direitos da pessoa no tratamento correspondente, fato que se nota no 

trabalho pioneiro de Edmond Picard acerca dos direitos intelectuais de 1877, em que os 

distinguiu como categoria autônoma. Pasquale Fiore apresenta os direitos pessoais como 

sendo aqueles em que uma pessoa desfruta sem poder transmiti-los a outrem, cessando com a 

sua morte, cingindo-se às relações correspondentes à cidadania, à naturalização e à família. 

Robert Beaudant apresenta a pessoa como ente humano, cujos direitos vêm da própria 

natureza, ou seja, direitos naturais. Baudry Lacantinerie enfatiza os problemas da 

nacionalidade, do estado, do domicílio e da ausência ao tratar dos direitos da pessoa. Marcel 

Planiol e Georges Ripert falam em atributos da personalidade do ser humano, especificando e 

estudando o nome, o domicílio e o estado (BITTAR, 2015, p. 67-68). 

O advento da teoria dos direitos da personalidade apenas foi possível em razão da 
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Revolução Francesa, que rompeu a estrutura estatal existente na época, que servia como 

instrumento de abuso de monarcas e de privilégios para a nobreza, representando o marco 

inicial da Idade Contemporânea, fundada na influência do liberalismo econômico e no 

surgimento de Códigos Civis, levando à dicotomia entre o direito público e o direito privado, 

criando espaço de autonomia para a livre realização da vontade dos particulares, que podiam 

reger suas próprias vidas sem a intromissão do Estado. 

A teoria dos direitos da personalidade é fruto da reação em face ao domínio absorvente 

da tirania estatal sobre o indivíduo, a escola jusnaturalista e a Revolução Francesa que 

“consagraram os direitos fundamentais e essenciais do indivíduo, oriundos da sua íntima 

condição de individuo, que somando à proteção estatal gerava a categoria dos direitos inatos” 

(MATTIA, 1978, p 35). 

O Código Civil de Napoleão foi o primeiro de seu gênero e inspirou inúmeros outros 

códigos da primeira geração, contudo, apesar de ser fruto da Revolução Francesa que 

almejava consagrar os direitos dos homens, como se observa da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, o Código Napoleônico não disciplinou os direitos da 

personalidade (DE CUPIS, 2004, p. 28). 

A despeito do silêncio do Código Civil francês, quanto aos direitos da pessoa 

“enquanto fruto direito da Revolução Nacional, outros países, como a Áustria, os incluíram 

em seu Código Civil de 1811, cuja elaboração datava de 1797 e sofrera nítida influência do 

direito natural” (MALUF, 2018, p. 173- 174). 

O Código austríaco de 1811 tratava de direitos inatos “fundados na única razão pela 

qual o homem há de considerar-se pessoa” (§16). O Código português de 1867 definiu os 

direitos à existência, à liberdade, à associação, à apropriação e à defesa (arts. 359° a 367°). O 

BGB reconheceu o direito ao nome (§12) e impôs-se a obrigação de reparação do atentado 

contra as pessoas (§823). O Código suíço de 1907 igualmente tratou do direito ao nome (arts. 

29º e 30º) e fixou a obrigação de indenização no atentado contra a pessoa, elencando a 

liberdade como irrenunciável (artigo 28º) para a proteção da personalidade (artigo 27º). O 

Código espanhol de 1902 determinou a indenização pelo dano. Contudo, as primeiras leis 

isoladas que trataram sobre os direitos da personalidade foram a belga de 1886 e a lei romena 

de 1895 (BITTAR, 2015, p. 66-67). 

No célebre caso Arrêt Lecocq, de 25 de junho de 1902, revelou-se pela primeira vez a 

noção de personalidade, por dentro do reconhecimento da Corte de Cassação da faculdade 

inerente à sua personalidade, do autor de uma obra literária ou artística (LINDON, 1974, p. 

5). 

O Código Civil brasileiro de 1916 não tutelava os direitos da personalidade, em razão 
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de que tais direitos foram tutelados por leis extravagantes, a exemplo da Lei 4.117 de 

27/08/1962 e Lei 6.538 de 22/06/1978 que trataram acerca de crimes contra o serviço postal; 

da Lei 5.479 de 10/08/1968, que tutelou a retirada de tecidos, órgãos e partes de cadáver para 

fim terapêutico e científico e da Lei 5.988 de 14/12/1973, que regulou os direitos autorais 

(ZSANIAWSKI, 2005, p.135). 

No vigente Código Civil brasileiro de 2002, os direitos da personalidade estão 

inseridos na parte geral, especificamente entre os artigos 11º e 21, representando grande 

evolução em relação ao Código de 1916 “carregado de tintas patrimoniais”. A existência de 

em capitulo específico de proteção à pessoa demonstra o compromisso “de todo direito civil 

com a tutela e a promoção da personalidade humana. O acerto do legislador nesse aspecto é 

indiscutível e merece todos os aplausos” (SCHREIBER, 2014, p. 12). 

Os direitos da personalidade, na atual codificação brasileira, estão disciplinados em 

duas grandes modalidades. A primeira, consubstanciada no artigo 12º, que constitui a cláusula 

geral protetora do direito geral de personalidade do homem. A segunda, advinda dos artigos 

13º a 21º, que trazem algumas tipificações de direitos da personalidade, “tendo o legislador 

inserido aleatoriamente alguns tipos, filiando-se, de certa maneira, à teoria tipificadora e 

fracionária do direito de personalidade” (ZSANIAWSKI, 2005, p. 178). 

O Brasil repete a fórmula adotada por Portugal e Itália ao definir as características 

gerais e regular alguns aspectos especiais que, independentemente da regulamentação dos 

direitos da personalidade no Código Civil, os seus principais direitos ainda são mantidos na 

Constituição. O vigente Código Civil brasileiro “estabelece um regime comum aplicável aos 

direitos da personalidade e à previsão de alguns direitos da personalidade em espécie, 

regulando aspectos sobre o corpo, o direito ao nome ou o direito à imagem, não 

suficientemente versados na Constituição Federal” (BELTRÃO, 2014, p. 48-49). 

Apesar da tardia tipificação dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, é de se observar que os direitos do homem “não nascem de uma vez, nem de uma 

vez por todas”, eles se desnudam em resposta à opressão infligida à pessoa, como os direitos 

que impõem a abstenção do Estado surgiram como resposta ao absolutismo e os direitos às 

liberdades sociais nascem do desenvolvimento dos agrupamentos proletariados em réplica à 

opressão econômica imposta pelos detentores dos meios de produção (BOBBIO, 2004, p. 4). 

A evolução da civilização com as conquistas advindas do pensamento filosófico, 

religioso e social, proporcionou novas ideias, que vieram povoar o universo jurídico da 

pessoa, prevalecendo a concepção de que se podem divisar quatro estados básicos para o ser: 

a) o estado político; b) o estado individual; c) o estado familiar e d) o estado profissional. 

Distinguindo-se os direitos em questão dos de personalidade, pela perspectiva de análise e 
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pelo aspecto intrínseco, versando esses a respeito de elementos individualizadores do ser, 

voltando-se para aspectos íntimos da pessoa, como ente individualizado na sociedade. Desta 

feita, considerada a pessoa em seu conjunto, é tratada pelo direito, incidindo: “a) os direitos 

da personalidade sobre o ente em concreto e identificado, em si considerado, ou em seus 

desdobramentos na sociedade; enquanto b) os direitos pessoais abrangem a pessoa como 

indivíduo, ou ser abstratamente analisado, ou como membro de uma família, ou de uma 

comunidade, ou de uma nação, com toda a gama de relações daí defluentes” (BITTAR, 2015, 

p. 63-65). Diferenciação que demonstra que a construção da teoria dos direitos da 

personalidade é recente, apesar da existência de formas antigas de proteção à pessoa.  

 

4.1 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

A natureza jurídica dos direitos da personalidade advém dos direitos subjetivos da 

pessoa em defender o que lhe é próprio, como a vida, a integridade, a liberdade, a 

sociabilidade, a reputação, a honra, a imagem, a privacidade, a autoria, entre outros. Os 

direitos da personalidade são o conjunto de caracteres próprios da pessoa sendo, dessa forma, 

objeto de direito (MALUF, 2018, p. 178). 

Os bens da personalidade representam o poder de cada indivíduo sobre si mesmo, o 

que conduz ao dever jurídico de respeito por parte de terceiros e a vontade humana, mola 

propulsora e pressuposto da personalidade jurídica, opera não apenas sobre os direitos 

patrimoniais e direitos familiares (mundo exterior), mas sobre a própria realidade 

antropológica do ser humano, fazendo com que cada indivíduo seja guia de sua vida, corpo, 

honra e demais atributos e energias que emanam da personalidade (MATTIA, 1978, p. 39-40). 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos inerentes à pessoa humana, são 

prerrogativas concedidas ao indivíduo pelo ordenamento jurídico para assegurar os meios de 

direito para fruir como senhor dos atributos da sua própria personalidade. Demonstram-se 

como aspectos individualíssimos da pessoa humana, suas emanações e desdobramentos 

decorrem da necessidade de preservação e resguardo da integridade do ser humano no seu 

desenvolvimento psicossocial (GOGLIANO, 2012, p. 163). 

Os bens da personalidade são os diversos aspectos que envolvem a pessoa natural, 

bem como seus prolongamentos e projeções, os campos básicos nos quais incidem as relações 

jurídicas: a própria pessoa, a pessoa ampliada na família e o mundo exterior, vale dizer, os 

bens patrimoniais (FRANÇA, 1992, p.5). 

A denominação de direitos da personalidade compreende os direitos personalíssimos e 

os direitos sobre o próprio corpo. São direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa 



58 

 

 

 

humana que a doutrina preconiza, como direitos absolutos, desprovidos de disposição. 

Destinam-se a resguardar a eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a dos 

atentados que pode sofrer por parte dos outros indivíduos (GOMES, 1996, p. 131-132). 

Os direitos da personalidade são os direitos ínsitos na pessoa, em função de sua 

própria estruturação física, mental e moral. Desse modo, são dotados de certas 

particularidades, que lhes conferem posição singular no cenário dos direitos privados, que 

avultam, desde logo, as seguintes: a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, que se 

antepõem inclusive como limites à própria ação do titular.  

Na perspectiva da doutrina tradicional, o objeto desses direitos se encontra nos bens 

constituídos, conforme Castan Tobeñas (apud BITTAR, 2015, p. 35), “por determinados 

atributos ou qualidades físicas ou mais do homem, individualizados pelo ordenamento 

jurídico e que são alvo de especial atenção e proteção”. Assim, têm sido considerados, em 

todos os países, pela doutrina, como na Itália: Ferrara Venzi, Ruggiero, Pacifici-Mazzoni, 

Coviello, Gangi, Messineo, De Cupis, Rotondi e Degni; na França: Planiol, Ripert, 

Boulanger, Lindon; em Portugal: Pires de Lima e Antunes Varela, além, em estudos mais 

recentes de, José de Oliveira Ascenção, Pedro Pais de Vasconcelos e Paulo Mota Pinto; na 

Espanha: Martin Ballestero; no Brasil: Limongi França, Orlando Gomes, Milton Fernandes, 

Maria Helena Diniz, Tereza Ancora Lopes, Alvaro Villaça Azevedo, Silvio Salvo Venosa e 

outros tantos autores” (BITTAR, 2015, p. 35 e 36). 

O objeto dos direitos da personalidade não é exterior ao sujeito, diferentemente dos 

demais bens, todavia a não exterioridade não significa a identidade entre a pessoa e os bens da 

personalidade (BELTRÃO, 2014, p. 33). 

Em suma, a natureza jurídica dos direitos da personalidade é a de direitos subjetivos 

da pessoa de defender o que lhe é próprio, compreende os direitos personalíssimos e os 

direitos sobre o próprio corpo, são os direitos ínsitos à pessoa, em função de sua própria 

estruturação física, mental e moral, sendo, portanto, os diversos aspectos que envolvem a 

pessoa natural, bem como seus prolongamentos e projeções. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS DIRETOS DA PERSONALIDADE 

 

4.2.1 Inatos ou adquiridos 

 

Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, nascem com a pessoa e, 

por isso, são denominados de direitos inatos. Tais direitos são inseparáveis da pessoa humana, 

pontuando a existência dos bens da personalidade, ao desenvolvimento da pessoa desde o seu 
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nascimento até sua morte, ou seja, a partir do momento em que a pessoa passa a ser sujeito de 

direitos, adquirindo personalidade jurídica, também adquire os direitos da personalidade, que 

emergem naturalmente. Entrementes, os direitos da personalidade não são, em sua totalidade, 

direitos inatos. Há direitos que somente são incorporados à esfera jurídica da pessoa, a partir 

do surgimento do fato jurídico típico, tais como o direito ao nome, o direito às cartas missivas, 

o direito à reprodução fotográfica da imagem e a reversa quanto aos fatos relativos à 

privacidade que, somente quando incorporados à pessoa, passam a ser protegidos como 

direitos da personalidade (BELTRÃO, 2014, p. 18). 

Os direitos da personalidade são adquiridos pelo indivíduo na concepção, sem a 

necessidade de concurso a qualquer meio de aquisição ou pressuposto ulterior, sendo direitos 

que “decorrem exclusivamente do reconhecimento da personalidade jurídica, ou seja, são 

conaturais ao sujeito, já que resultam da própria natureza do homem, como o direito à vida, ao 

corpo, à integridade, à honra e à liberdade”. Perspectiva esta, que possibilita a afirmação de 

que são direitos originários ou inatos. Inatos porque nascem com o indivíduo. Todavia, parece 

mais adequada a conceituação de originários, posto que o termo inato poderia levar a uma 

conotação jusnaturalista, a qual se pretendeu despir quando se analisaram as fontes destes 

direitos (CANTALI, 2009, p. 130). 

O caráter inato dos direitos que, atualmente, denominamos de direitos da 

personalidade começou a ser afirmado no esquema filosófico da escola clássica de direito 

natural do século XVII de Grócio, Pufendorf, Wolff, Leibniz e outros, nas lutas contra o 

despotismo e o totalitarismo da realeza de então, distinguindo entre os direitos inatos e 

adquiridos (SANTOS, 2014, p. 417). 

A expressão direitos inatos que compreende algo anterior à ordem jurídica não é mais 

adequada, pois tomados de essencialidade, esses direitos assumem lugar próprio no 

ordenamento positivo e conformam disciplina adequada para garantir o destaque e proteção 

necessários. Os direitos da personalidade são vinculados ao direito positivo, assim como os 

demais direitos subjetivos e, nesta perspectiva, a denominação direitos inatos somente é 

pertinente se entendida, simplesmente, como aqueles direitos que são inerentes à pessoa 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 81). 

 

4.2.2 Vitalício 

 

Os direitos da personalidade são vitalícios por acompanharem o ser humano por toda a 

sua existência, inclusive, transcendendo a ideia de vida, uma vez que a proteção se estende ao 

momento anterior ao nascimento e para além da morte, indispensáveis à plena afirmação do 
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ser humano e desenvolvimento de sua personalidade, em uma comunidade de pessoas 

(CANTALI, 2009, p. 132). 

Beltrão (2014, p. 17) corrobora com Cantali ao afirmar que estes direitos são 

essenciais à pessoa e são vitalícios, mantendo-se na esfera da pessoa até a sua morte, mesmo 

que o titular do direito não o exerça por um determinado tempo o direito não perece. 

São direitos que nascem com a pessoa, lhe integram por toda a vida, mesmo que 

contra a sua vontade e que, necessariamente, permanecem na esfera do próprio titular. 

 

4.2.3 Pessoal ou extrapatrimonial 

 

Os direitos da personalidade, na “esfera jurídica global do sujeito, prendem-se ao 

hemisfério pessoal, dizendo respeito diretamente à categoria do ‘ser’ e não do ‘ter’ da pessoa, 

embora influam nessa, não tendo como objeto coisas do mundo externo e, nem sequer pessoas 

diferentes do seu titular” (SOUSA, 1995, p. 414-415). 

Das características analisadas, nota-se que os direitos da personalidade são 

estritamente ligados à pessoa. Protegem os bens da personalidade, bens que são inerentes à 

pessoa, não exteriores, ou seja, bens inerentes à subjetividade humana. Por isso, são direitos 

pessoais, ou ainda, extrapatrimoniais.  

A extrapatrimonialidade relaciona-se diretamente com a essência dos direitos da 

personalidade que concernem ao próprio ser humano e, assim, releva-se a impossibilidade de 

correspondência de estima pecuniária, isto é, não são suscetíveis de avaliação econômica. 

São, pois, inestimáveis. Essa característica não impede que os direitos da personalidade 

produzam efeitos ou consequências patrimoniais.  

A ofensa ilícita a qualquer dos bens da personalidade é pressuposto de fato gerador da 

obrigação de indenizar. Portanto, a lesão pode dar lugar a reflexos econômicos, por meio do 

ressarcimento do dano, tanto material como moral. O importante é ter claro que o caráter 

patrimonial do direito à indenização pelo dano não altera a extrapatrimonialidade dos direitos 

da personalidade (CANTALI, 2009, p. 133). 

Os bens da personalidade possuem uma correlação imediata com o interesse 

econômico em que, diante da evolução social e correspondente disposição constitucional e 

civil, há um reflexo patrimonial nos direitos da personalidade. É certo que o remédio contra 

lesões aos direitos da personalidade é, de fato, a aplicação de medidas próprias que visem à 

cessação da ofensa e à reintegração específica do bem violado, acrescido do ressarcimento 

patrimonial (BELTRÃO, 2014, p. 17). 
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4.2.4 Absoluto 

 

Os direitos da personalidade atribuem ao seu titular uma série de poderes jurídicos que 

recaem imediatamente sobre o bem jurídico tutelado. Tais poderes, em contrapartida, geram 

em todos os demais integrantes da sociedade um dever geral de abstenção, uma obrigação 

universal negativa, de modo que se diz que os direitos da personalidade têm natureza de 

direitos absolutos, no sentido de serem oponíveis e prevalecem contra todos, ou seja, possuem 

eficácia erga omnes. Todavia, o caráter absoluto não pode ser compreendido como gerador de 

imposição ilimitada e em qualquer circunstância. Na perspectiva relacional, do ser com os 

outros, o caráter absoluto dos direitos de personalidade se relativiza. A doutrina civilista 

conservadora não enfrenta essa questão, apegando-se tão somente à noção de direito absoluto 

em face da oponibilidade. Entretanto, tal diferenciação merece atenção, na medida em que, 

tratando-se de direitos fundamentais, a doutrina constitucional constatou que não é possível 

sustentar o caráter absoluto desses direitos, uma vez que se conjugam e se limitam 

reciprocamente (CANTALI, 2009, p. 136). 

Castan Tobeñas, citado por Bittar (2015, p. 23), discorre que. Em relação ao seu 

conteúdo, os direitos da personalidade não são absolutos por estarem condicionados às 

exigências de ordem moral e jurídica, que obrigam a relação dos direitos de um com os 

direitos dos outros, o que é fundamental para a organização da convivência em sociedade e 

atendimento comum. 

A priori, não existe nenhum direito que seja absoluto, totalmente imune a qualquer 

tipo de restrição. Todavia, há que se ressaltar que essa possibilidade de restrição está também 

sujeita a um limite, no sentido de assegurar, pelo menos, o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, coibindo, assim, abusos que possam levar à supressão desses direitos 

(SARLET, 2004, p. 118). 

Apesar do caráter absoluto dos direitos da personalidade, eles não são ilimitados, 

sendo susceptíveis de limitações impostas pelo próprio direito objetivo e em razão da 

necessidade de conjugação com outras situações protegidas (BELTRÃO, 2014, p. 18). 

 

4.2.5 Intransmissível 

 

A intransmissibilidade dos direitos da personalidade reside na natureza do seu objeto 

que se identifica com os bens mais elevados da pessoa, situados, quanto a ela, em um nexo 

que pode dizer-se de natureza orgânica. Por força deste nexo orgânico, o objeto é inseparável 

do sujeito originário (DE CUPIS, 2008, p. 51). 
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Como manifestações essenciais da condição humana, os direitos da personalidade não 

podem ser alienados ou transmitidos a outrem, por ato entre vivos, quer em virtude da morte 

do seu titular. Nascem e morrem com aquela pessoa, não podendo ser cedidos, doados, 

emprestados, vendidos ou recebidos por herança. Todavia, os direitos da personalidade 

projetam-se para além da vida do seu titular. O atentado à honra do morto, não repercute 

sobre a pessoa já falecida, mas produz efeitos no meio social. Deixar sem consequência uma 

violação desse direito poderia não apenas causar conflitos com familiares e administradores 

do morto, mas, também, contribuir para um ambiente de baixa efetividade dos direitos da 

personalidade. Daí a necessidade de se proteger post mortem a personalidade, como valor 

objetivo, reservando a outras pessoas uma extraordinária legitimidade para pleitear a adoção 

das medidas necessárias a inibir, interromper ou remediar a violação, como autoriza o artigo 

12º do Código Civil (SCHREIBER, 2014, p. 24 - 25). 

A intransmissibilidade quer significar que, se os bens jurídicos da personalidade 

humana física e moral constituem o ser do seu titular, há uma inexorável vinculação desses 

direitos com o titular deles, vinculação que é originária, essencial, necessária e perene e, dessa 

forma, os direitos da personalidade são inseparáveis do seu titular (CANTALI, 2009, p. 139). 

O caráter intransmissível dos direitos da personalidade determina que eles não podem 

ser objetos de cessão e até mesmo de sucessão, por ser um direito que expressa a 

personalidade da própria pessoa do seu titular e que impede a sua aquisição por um terceiro, 

por via da transmissão. Desse modo, não é possível transmiti-los nem sequer mortis causa, 

uma vez que os bens da personalidade não podem ser acrescidos aos bens dos herdeiros, por 

sua própria natureza de bem infungível, pelo fato de que o objeto dos direitos da 

personalidade está ligado ao seu respectivo titular, sujeito de direito. A proteção da 

personalidade da pessoa morta, prevista no Código Civil, diz respeito a interesses próprios 

dessa pessoa que se prolonga após a morte, pois visam seus aspectos pessoais enquanto tinha 

vida. Nesses casos, os danos são provocados à pessoa do falecido e, em face da 

intransmissibilidade dos direitos da personalidade, é atribuída aos sucessores legais, 

legitimação processual para a defesa de tais direitos (BELTRÃO, 2014, p. 14). 

 

4.2.6 Irrenunciável  

 

O direito é renunciável quando o seu titular tiver a faculdade de abandoná-lo, 

“demitindo-se pura e simplesmente dele por um ato de sua vontade, sendo-lhe indiferente o 

destino ulterior do mesmo direito, o qual nesta hipótese se extingue” (ANDRADE, 1997, p. 

37). 
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Os direitos da personalidade não podem ser eliminados por vontade do seu titular. A 

faculdade de renúncia está compreendida na faculdade de disposição, entendida no seu mais 

largo sentido, por isso, quando se diz, sem mais, que um direito é indisponível, quer significar 

que ele é também irrenunciável. Tais direitos são irrenunciáveis em razão do seu caráter de 

essencialidade, pois devem, necessariamente, permanecer na esfera do próprio titular e o 

vínculo que a eles o liga atinge o máximo de intensidade (DE CUPIS, 2008, p. 58-59). 

O ato de renúncia, seja à titularidade ou apenas ao exercício do direito, seja total ou 

parcial; sendo temporária ou definitiva, será legitimada ou não dependendo das circunstâncias 

fáticas que envolvem o caso concreto, bem como por dentre o juízo de ponderação 

envolvendo valores em causa, levando-se em consideração, também, o limite à restrição que 

está na proteção do núcleo essencial da dignidade humana. Essa necessária ponderação é para 

avaliar o ato de disposição de direitos, ou seja, direitos que têm conteúdo variável, que terão 

sua extensão mensurada, apenas diante do interesse colidente no caso concreto (CANTALI, 

2009, p. 146). 

A pessoa não pode abdicar de seus direitos da personalidade, mesmo que não os 

exercite por longo tempo, uma vez que ele é inseparável da personalidade humana. Contudo, 

apesar de o direito da personalidade não ser renunciável, o seu exercício pode ser restringido 

em alguns casos, sem que haja a perda do direito e seja restabelecido a qualquer tempo. 

Diante da definição de capacidade jurídica, como a aptidão específica que tem a pessoa para 

ser sujeito de direitos e obrigações e sua divisão em capacidade de direito (gozo) e capacidade 

de fato (exercício), pode-se firmar que a capacidade de direito é inalienável e indisponível, 

contudo, é possível que haja limitações lícitas dos direitos de personalidade em relação ao 

exercício desses próprios direitos, desde que seja voluntária e que não violem o princípio 

geral da dignidade da pessoa humana (BELTRÃO, 2014, p. 15-16). 

Qualquer limitação voluntária do exercício de um direito da personalidade deve estar 

vinculada a um interesse direto e imediato do seu próprio titular. É delicada a tarefa de 

controlar a legitimidade das limitações voluntárias ao exercício dos direitos da personalidade, 

posto que a ordem jurídica não deve tolerar a redução, ainda que voluntária, da dignidade do 

homem, mas também deve evitar o perigo de sufocar, a título de proteção, “novas 

manifestações da personalidade humana que, por mais desvairadas que possam parecer aos 

olhos da cultura dominante, nem por isso devem ser reprimidas” (SCHREIBER, 2014, p. 28). 

A eficácia dos direitos da personalidade encontra fundamento no princípio da 

dignidade da pessoa humana e, pelo menos, no que se refere ao seu conteúdo em dignidade, 

são irrenunciáveis. Nessa conformidade, Fernanda Borghetti Cantali (2009, p. 143-144) 

afirma que, “na esfera de proteção da dignidade, o Poder Público pode proteger a pessoa 
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contra si mesma, intervindo quando a pessoa, por seus próprios atos, atente contra a sua 

dignidade” e “os direitos da personalidade são direitos inerentes ao ser que, justamente 

encontram fundamento e tutela geral no princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se 

dizer que essencialmente são direitos irrenunciáveis”. 

 

4.2.7 Indisponível 

 

O conceito de faculdade de disposição é oscilante na doutrina, pois, enquanto alguns a 

definem como o poder que tem o titular de um direito de transferi-lo para outrem, outros 

observam que tal poder não pode identificar-se com a faculdade de alienar. A faculdade de 

disposição deveria, pois, definir-se como a faculdade de determinar o destino do direito 

subjetivo, ou a faculdade de atuar sobre esse mesmo direito, segundo a própria vontade. Seja 

como for, o certo é que se ela não se identifica com a faculdade de promover a passagem do 

direito do seu titular à outra pessoa, pelo menos a abrange. Os direitos da personalidade, como 

intransmissíveis, são também indisponíveis, não podendo, pela natureza do próprio objeto, 

mudar de sujeito, nem mesmo pela vontade do seu titular (DE CUPIS, 2008, p. 56). 

Muito embora parte da doutrina não enfrente a problemática da relativa disposição dos 

direitos da personalidade, afirmando a ausência da capacidade de disposição por parte do 

titular, ou ainda se omita nesse tocante, a própria lei relativiza a característica permitindo as 

limitações por ela autorizadas. Os direitos da personalidade são indisponíveis, mas podem ser 

objeto de limitações voluntárias, desde que não contrárias aos princípios fundantes da ordem 

pública (CANTALI, 2009, p. 148). 

O enunciado 4, aprovado na Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de 

Estudos Judiciários da Justiça Federal, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a 

coordenação do Min. Ruy Rosado de Aguiar, refere-se ao artigo 11º do Código Civil de 2002, 

com o seguinte teor: “o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação 

voluntária, desde que não seja permanente nem geral”. 

Os direitos da personalidade são essencialmente indisponíveis. Contudo, a capacidade 

de exercício dos mesmos e seus efeitos patrimoniais podem ser objeto de transmissão, 

renúncia ou limitação. 

 

 

5 DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E DA PERSONALIDADE  

 

No presente estudo, ficou demonstrado, nos tópicos antecedentes, que a dignidade da 
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pessoa humana, contemporaneamente, por ser o alicerce do próprio Estado, especialmente do 

Estado democrático de direito, e de acordo com Tepedino (1999, p. 49), também é o 

fundamento do sistema jurídico, valor máximo, instrumento de integração, de diretrizes para 

produção e interpretação das normas, em virtude de que inúmeros institutos consubstanciam 

diretamente o referido axioma superior, dentre os quais se encontram os direitos humanos, os 

direitos fundamentais e os direitos de personalidade (CANOTILHO, 1993, p. 520). 

A intimidade dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos da 

personalidade com a dignidade humana causa certa confusão em seus conceitos, em virtude 

do que será tratado neste tópico, de forma sucinta, sobre a conceituação desses institutos com 

a finalidade de distingui-los. 

O conteúdo da dignidade humana é elaborado sob perspectivas variadas e 

complementares. Para compreendê-lo é necessário entender o desenvolvimento da própria 

história da humanidade, com os avanços e os retrocessos que definem cada momento 

histórico. O processo histórico e dialético revela-se de suma importância, senão para a 

descoberta de direitos relacionados à própria dignidade, ao menos como atributo imanente, 

sujeito ao processo histórico para declarar os valores inerentes à condição humana (PERA 

JUNIOR, 2017, p. 25). 

A dignidade, de acordo com Immanuel Kant (2007, p. 73-77), “age de tal maneira que 

uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como um fim, e nunca como um meio”. De tal forma, não está condicionada 

a qualquer preço, não podendo ser substituída, trocada ou comprada, haja vista que “no reino 

dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se 

pôr, em vez dela, qualquer outra como equivalente; mas, quando uma coisa está acima de todo 

o preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade”. 

Como demonstrado nas seções anteriores, a dignidade humana pode ser compreendida 

sob duas dimensões: a básica e a cultural. Na primeira dimensão, se encontram os bens 

jurídicos básicos e essenciais para a existência humana que são necessários para o exercício 

da autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua coisificação. A relevância da 

segunda dimensão está nos valores que variam no tempo e no espaço que buscam atender as 

demandas sociais de época, em cada sociedade, de acordo com as suas possibilidades 

econômicas, políticas e culturais. 

Os direitos humanos, segundo entende Narciso Leandro Xavier Baez (2012, p. 66), são 

um conjunto de valores éticos, positivados ou não, que objetivam proteger a dignidade 

humana em sua dupla dimensão. 

Os direitos fundamentais, segundo George Marmelstein (2016, p. 17), “são normas 
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jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, 

positivadas no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito que, por 

sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo ordenamento jurídico”. 

Em sentido material, os direitos fundamentais são aqueles “decorrentes da dignidade 

da pessoa humana, pretensões de certos grupos ou povos, decorrentes da evolução histórica e 

de novas necessidades que se apresentam, ainda que não positivadas no ordenamento 

constitucional do país” (NUNES JUNIOR, 2019, p. 606), ao passo que “os direitos 

consagrados e reconhecidos pela constituição designam-se, por vezes, direitos fundamentais 

formalmente constitucionais, porque eles são enunciados e protegidos por norma com valor 

constitucional formal (normas que tem a forma constitucional)” (CANOTILHO, 2012, p. 

401). 

Paulo Bonavides afirma que os direitos fundamentais “são aqueles que o direito 

vigente qualifica como tais” e que almejam “criar e manter os pressupostos elementares de 

uma vida na liberdade e na dignidade” (BONAVIDES, 2011, p. 560). 

Nesse ponto, é possível esclarecer a confusão que geralmente há entre os direitos 

fundamentais e os direitos humanos, “expressão utilizada para se referir aos valores que foram 

positivados na esfera do direito internacional” (MARMELSTEIN, 2016, p. 25). Em que pese 

os termos direitos humanos e direitos fundamentais sejam utilizados como sinônimos, devem 

ser distinguidos, posto que a expressão direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos 

do ser humano, reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 

determinado Estado, à medida que o termo direitos humanos guardaria relação com os 

documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada 

ordem constitucional e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (SARLET, 2002, p. 35-

36). Dessa forma, diante de um pacto ou tratado internacional, deve ser utilizada a expressão 

direitos humanos, em vez de direitos fundamentais. 

No tocante aos direitos da personalidade, é importante dizer que a liberdade trazida 

pela Revolução Francesa permitiu a exasperação da dicotomia entre o direito público e o 

direito privado, criando espaço de autonomia para a livre realização da vontade dos 

particulares, que podiam reger suas próprias vidas, sem a intromissão do Estado. 

A liberdade conquistada permitiu a degradação do homem pelo homem, como 

observado na Revolução Industrial, período em que ficou evidente essa degradação, pois, 

naquele momento da história humana, as pessoas se sujeitavam a situações desumanas de 

moradia e trabalho para suprir suas necessidades básicas, tudo permitido pela ordem jurídica 
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vigente, que afastava o Estado das relações entre particulares. 

Os abusos ocorridos demonstraram que não bastava o homem ser protegido contra os 

desmandos do Estado e das agressões de seus semelhantes, deveria também a ordem jurídica 

proteger o homem dele mesmo, ou seja, “domado o Leviatã, o direito se propunha agora a 

enfrentar o lobo” (SCHREIBER, 2014, p. 3). 

Nesse cenário os direitos da personalidade surgiram, oriundos da pandectística alemã 

do final do século XIX.  

Os atributos essenciais da pessoa humana foram tratados, no decorrer dos últimos 

séculos, sob diferentes enfoques e distintas denominações. A Assembleia Constituinte 

Francesa, por exemplo, referiu-se, em sua célebre declaração de 1789 como Direitos do 

Homem e do Cidadão. A Declaração das Nações Unidas de 1948, no entanto, empregou a 

expressão Direitos Humanos. A Constituição brasileira de 1988 tratou como Direitos e 

Garantias Fundamentais e o Código Civil brasileiro como Direitos da Personalidade. Esses 

termos, no entanto, não devem gerar confusão, tendo em conta que todas essas designações se 

orientam a fim de completar atributos da personalidade humana merecedores de proteção 

jurídica, mudando, apenas, o plano em que a personalidade humana se manifesta.  

“A expressão “direitos humanos” é mais utilizada no plano internacional, 

independentemente, portanto, do modo como cada Estado nacional regula a matéria”. Direitos 

fundamentais “é o termo normalmente empregado para designar ‘direitos positivados numa 

constituição de um determinado Estado’”. A expressão direitos da personalidade, por sua vez, 

“é empregada na alusão aos atributos humanos que exigem especial proteção no campo das 

relações privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem embargo de encontrarem 

também fundamento constitucional e proteção nos planos nacional e internacional” 

(SCHREIBER, 2014, p.13). 

 

 

6 ACESSO À JUSTIÇA  

 

Ab initio, destaca-se a existência de inúmeros enfoques dados ao tema “acesso à 

justiça”, entrementes, o presente estudo abordará tão-somente o aspecto processual do acesso 

à justiça, sem, contudo, desmerecer as demais perspectivas do tema. 

Na obra Contrato Social, Rosseau12 afirma que o homem chegou ao ponto de que sua 

 
12 Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no 

estado de natureza sobrepujam, por sua resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para se manter 

nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse 

seu modo de ser. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir as 
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força como indivíduo era insuficiente para suplantar os obstáculos prejudiciais a sua 

conservação no estado de natureza em que vivia, fazendo-se necessária a união de forças para 

sobrevivência, o que levou ao surgimento do Estado (ROSSEAU, 2006, p. 20-22). 

A criação do Estado rompeu com o estado de natureza em que originariamente o ser 

humano vivia, em que todos eram iguais e que cada um possuía o direito de usar a força 

necessária para defender seus próprios interesses. Esse “estado de natureza constitui um 

estado de anarquia permanente, no qual todo homem luta contra os outros” (BOBBIO, 2006, 

p. 35). A atribuição de toda força a uma só instituição: o soberano possibilitou o fim do estado 

de natureza e a criação do Estado, a partir de então se passou a respeitar os pactos e as leis 

naturais, visto que há alguém, cuja força é indiscutível e irresistível (o Estado), que 

constrange o respeito às leis (BOBBIO, 2006, p. 35). 

A finalidade de um Estado é a segurança dos seus indivíduos e, com isso, possibilitar 

que tenham uma vida mais feliz, longe das misérias da guerra de todos contra todos. Para a 

segurança, é necessário um poder forte, acima dos homens para que se estabeleçam os pactos 

e se firmem as Leis Naturais. A validade e o cumprimento dos pactos ocorrem com a 

instituição de um poder civil (Estado), de modo que não existe promessa mútua quando não 

há garantia de cumprimento por ambas as partes. O ser humano foi criado, igualmente, pela 

natureza em faculdade e espírito, existindo três causas principais de disputa na natureza 

humana: competição; desconfiança e glória. A primeira leva o ser humano a fazer uso da 

violência para conseguir algum benefício. A segunda o conduz à prática da violência para 

garantir a sua segurança e para defesa de seus bens. A terceira impulsiona o ser humano a 

atacar seu semelhante para garantir a sua reputação, recorrendo à violência por motivos 

insignificantes. Quando inexiste um poder capaz de unir as pessoas, numa atitude de respeito, 

tem-se uma condição de guerra de todos contra todos, onde não há as noções de bem e de mal, 

de justiça e injustiça, não há lei onde não há poder comum e, onde não há lei, não há injustiça 

e, não há propriedade e domínio (HOBBES, 2015, p. 115-119). 

Cada sociedade busca assegurar uma determinada ordem social, utilizando-se de 

normas de regulamentação essenciais, como meio eficaz de controle social. As sociedades 

 

existentes, não tem meio de conservar-se senão formando, por agregação, um conjunto de forças que possa 

sobrepujar a resistência, aplicando-se a um só móvel e fazendo-as agir em comum acordo (ROUSSEAU, 2006, 

p. 20). Imediatamente, em vez da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um 

corpo moral e coletivo composto de tantos membros quanto são os votos da assembleia, o qual recebe, por esse 

mesmo ato, sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública, assim formada pela 

união de todas as demais, tomava outrora o nome de Cidade, e hoje o de República ou de corpo político, o 
qual é chamado por seus membros de Estado quando passivo, soberano quanto ativo e de Potência quando 

comparado aos seis semelhantes. Quanto aos associados, eles recebem coletivamente o nome de povo e se 

chama, em particular, cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e súditos, enquanto 

submetidos às leis do Estado. Esses termos, porém, confundem-se amiúde e são tomados um pelo outro; basta 

saber distingui-los quanto empregados em toda a sua precisão (ROUSSEAU, 2006, p. 22). 
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remotas, em sua maioria, consideravam a lei como parte nuclear de controle social, “elemento 

material para prevenir, remediar ou castigar os desvios das regras prescritas” (WOLKMER, 

2018, p. 1). 

O Estado passou por inúmeras transformações, sendo em alguns momentos geridos 

apenas por uma pessoa (soberano ou monarca) ou por grupo de pessoas (República), dentre 

outras formas de governo que foram objeto de inúmeros estudos ao passar dos anos, como se 

observa na obra O Leviatã, na qual Thomas Hobbes considera 3 diferentes formas do Estado 

(tendo em vista a forma da soberania): Monarquia (um soberano); Democracia ou Estado 

Popular (representação feita por uma assembleia de todos) e Aristocracia (assembleia de parte 

dos homens), sendo a Tirania, Anarquia e a Oligarquia, respectivamente, as formas 

deturpadas daqueles modelos de governo (HOBBES, 2015, p. 169). 

Em 1748, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, na 

revolucionária obra Do Espirito das Leis, defende a ideia da tripartição do Estado 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), tese que influenciou a elaboração de inúmeras 

constituições. 

A separação apresentada por Montesquieu não deve ser entendida de maneira absoluta, 

mas como separação de funções, sendo a divisão formal e não substancial, de modo que o 

poder se mantém uno, o que triparte em órgãos distintos é o seu exercício (MALUF. 1999, p. 

210). 

A jurisdição é uma das três funções classicamente atribuída ao Estado, ao lado da 

função legislativa e da função administrativa. Nessa perspectiva, a jurisdição constitui um 

exercício do poder estatal e é uma emanação da soberania estatal, caracterizado pela 

capacidade que o Estado tem de decidir imperativamente e impor decisões, substituindo os 

titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que 

os envolve, com justiça13 (RAATZ, 2018, p. 22 e 27). 

A jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é a 

manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e 

impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a 

pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e por entre o 

processo. E como atividade, ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder 

e cumprindo a função que a lei lhe comete (GRINOVER, 2013, p. 131). 

 
13 Desse modo, a função jurisdicional estatal deve ser pensada com um serviço que o Estado deve assegurar para 

satisfazer demanda por justiça formulada pelos cidadãos, o que nos leva a crer que não se trata de uma tutela 

jurisdicional qualquer, mas, sim, uma tutela jurisdicional que seja suficientemente capaz de proteger as 

diferentes situações de direito material. Tudo isso, inclusive, tem levado a uma releitura da própria noção de 

acesso à justiça, que deixou de ser o mero acesso formal ao Judiciário para abarcar também o direito a uma 

tutela jurisdicional adequada ao direito material deduzido em juízo, efetiva e prestada em prazo razoável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Br%C3%A8de
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montesquieu_(Lot-et-Garonne)
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Na sociedade pré-histórica,
14

 prevalecia a ideia da justiça feita pelas próprias mãos, 

que pode ser definida como a atuação extrajudicial em prol da defesa do direito material das 

pessoas, em que a própria pessoa procurava fazer a justiça pelas próprias mãos, atuando de 

modo imperativo, movida por sua própria razão, surgindo essa forma de buscar a justiça, a 

priori, como meio de defesa às situações de violência (WOLKMER, 2007, p. 4). 

Em que pese a justiça pelas próprias mãos corresponder ao primeiro grau evolutivo da 

tutela dos direitos, essa forma de tutela encontra-se vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro, consoante se pode observar nos casos de “estado de necessidade, de legítima 

defesa”, entre outros
15

 (RUIZ, 2009, p. 5214-5243). Todavia, a justiça de mãos próprias não 

deve ser estimulada, nem tampouco deve ser eliminada, por tratar-se de via subsidiária que 

aparece quando o Estado é imperfeito ou ineficiente (PONTES DE MIRANDA, 2004, p. 

314). 

A legítima defesa é sinônimo de autotutela, pois na autotutela observa-se a afirmação 

de um direito e a execução de uma pretensão, o que não se presencia, evidentemente no ato de 

se defender, que ocorre quando alguém “age em legítima defesa quem repele injusta agressão, 

atual e iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários” 

(GRECO FILHO, 2013, p. 55). 

A justiça de mãos próprias é perigosa e pode beneficiar apenas o mais forte, ou o que 

possui melhores condições físicas de defender seu direito ou opinião, afastando a igualdade de 

posições, equivalendo-se ao que ocorria no estado de natureza em que o ser humano primitivo 

vivia. Ao abordar os efeitos e riscos da autotutela, Igor Raatz (2018, p. 25), afirma que: 

 

Em tempos remotos, o descumprimento de um direito poderia ser sanado pelo seu 

próprio titular pelo uso da força. Esse fenômeno, denominado de autotutela ou 

justiça privada, gradualmente mostrou-se deficiente e perigosa. A experiência 

histórica revela que a adoção da autotutela como meio para lidar com os conflitos 
poderá gerar situações em que o titular do direito não dispõe de meios para defendê-

lo ou, ainda, em que comete excessos ao tutelá-lo pelo uso da sua própria força. 

Desse modo, ela provoca o risco de estimular e ampliar os conflitos, em vez de 

solucioná-los de modo definitivo e eficaz. Justamente por isso, na medida em que 

foram galgando poder, os Estados passaram a proibir a autotutela, fazendo-o se não 

na totalidade dos casos, na sua maioria. Com isso, igualmente, o Estado moderno 

encontrou condições para reafirmar sua soberania. 

 

O tratamento isonômico entre as partes litigantes é meio imprescindível para que haja 

 
14 Na sociedade pré-histórica tem-se que o direito surge a partir do princípio do parentesco, já que a base de toda 

aquela sociedade estava embasada no seio familiar e na união de pessoas pelas crenças e tradições. Portanto, 
nas manifestações mais antigas do direito, todas as sanções e princípios de condutas estavam relacionados ao 

caráter repressivo de cunho religioso e ritualístico. Por isso tudo, os efeitos jurídicos seriam, conforme bem 

exposto por Antonio Carlos Wolkmer, “determinados por atos e procedimentos que, envolvidos pela magia e 

pela solenidade das palavras, transformam-se num jogo constante de ritualismos”. 
15 O Código Civil brasileiro permite a justiça de mãos próprias, exemplo é disposto no art. 1210, § 1°. 
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a distribuição da justiça, tratamento esse, que somente é possível no Estado democrático de 

direito, pois tanto no Estado de natureza, quanto no Estado feudal ou absolutista, apenas os 

interesses do mais forte prevaleciam, cabendo ao mais fraco apenas resignar-se. 

Com as primeiras manifestações políticas e jurídicas, emergiu-se a necessidade da 

defesa equânime do direito, desvinculada da ideia da força física, ou seja, por meio de 

sentimento de justiça atrelado ao dizer o direito, em contraposição à imposição pessoal e 

física da opinião. Essa defesa equânime do direito somente foi possível com a participação de 

um terceiro – árbitro. Contudo, essa forma de solução de conflito não foi imposta de forma 

simples, ao contrário, com muita dificuldade, sendo, em muitos casos, necessário atribuir 

origem divina aos tribunais, como ocorreu na Roma Antiga, que se destaca pela forma de 

solução de conflitos por meio do processo privado, em razão de a sua origem estar embasada 

em aspectos religiosos que atingiam as práticas jurídicas (NEVES, 1995, p. 9). 

A organização política da sociedade moderna, segundo Ovídio Baptista (2005, p. 19), 

“determinou a progressiva supressão das formas de realização privada do direito, reservando 

ao Estado o monopólio da criação e aplicação do Direito, seja em nível legislativo ou 

jurisdicional”, esse monopólio da jurisdição gerou “ao Estado o dever de prestar jurisdição e a 

seus súditos o direito e a pretensão de serem ouvidos em um tribunal regular e que se lhes 

preste justiça”. 

As fases evolutivas do romano legis actiones, per formulas e cognitio extraordinária, 

apresentam o caminhar da justiça privada para a justiça estatal, já que, nas duas primeiras 

fases, é possível se verificar a presença dos árbitros privados (cidadãos comuns e não 

representantes do Estado), judex, que decidiam os conflitos, e, por sua vez, na última fase 

evolutiva, surge a ideia do juiz público (CRETELLA JUNIOR, 1998). 

O direito de ação, de acordo com Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 209), “aparece 

exatamente no momento em que o Estado proíbe a tutela privada ou o uso da força privada 

para a realização e a proteção dos direitos”. Desse momento em diante, “o Estado assume o 

monopólio da solução dos conflitos e da tutela dos direitos e, por consequência lógica, dá ao 

privado o direito de acudir a ele”, este direito de se socorrer outrora “denominado direito de 

agir e agora chamado de direito de ação […] é devido ao cidadão como um direito à proteção 

de todos e quaisquer direitos”. 

Atribui-se a função jurisdicional o escopo fundamental de trazer paz social. Expressão 

do poder, a jurisdição é canalizada à realização dos fins do Estado. E, sendo ela uma 

expressão do poder estatal, tem implicações com a estrutura política do Estado e reflete a 

fórmula das relações entre o Estado e sua população. Têm a jurisdição, inegáveis implicações 

com a vida social (DINAMARCO, 2003, p.182 e 193). 
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Os conflitos intrínsecos à vida social demandam mecanismos de resolução e 

restauração da paz que imponham a supremacia do direito objetivo. E, segundo Araken de 

Assis (2015, p. 363), o único meio socialmente eficaz para atingir esse escopo público é a 

“atividade prestada pelo Estado, por meio de órgão específico, que recebe a designação de 

jurisdição, ativada mediante o direito fundamental de acesso à justiça”, sendo “o acesso à 

justiça, tal como concebido atualmente, implica o direito a uma ordem de valores e direitos 

fundamentais para o ser humano”. 

A função jurisdicional, no Estado contemporâneo, como pontua Marinoni (2018, p. 

75), é uma consequência natural do dever estatal de proteger os direitos. Sem a jurisdição não 

seria possível garantir as formas de tutela do direito material, uma vez que as inconveniências 

e arbitrariedades da justiça privada mostraram, no advento do Estado de direito e mesmo antes 

dele – no Estado Feudal, na Grécia e em Romana –, que o poder constituído devia assumir, 

com total ou relativa exclusividade, a função de distribuir a justiça, declarando e realizando o 

direito (CINTRA, 1958, p. 13). 

A função de julgar é tão antiga como a própria sociedade. Em todo aglomerado 

humano, por mais primitivo que seja, ocorre o choque de paixões e de interesses, provocando 

desavenças que hão de ser dirimidas por alguém (GUIMARÃES, 1958, p. 19). 

A assunção do Estado do poder de julgar os conflitos permite que todos sejam tratados 

de forma igual, independente da força física, financeira ou do intelecto, posto que “a 

juricidade do Estado, por conter em si a ideia de direito, remete à ideia de justiça, que de seu 

turno impõe a necessidade de igualdade de todos perante a ordem jurídica”, como menciona 

Mitidiero (2019, p. 77), de forma que, para a solução dos conflitos devem ser observados os 

fatos e seu enquadramento ao comando legal, independentemente de quem sejam os litigantes. 

A solução de conflitos pelo Estado, por intermédio da função jurisdicional, deve ser 

considerada como um serviço assegurado pelo Estado de satisfazer a demanda por justiça 

formulada pelos cidadãos, “o que nos leva a crer que não se trata de uma tutela jurisdicional 

qualquer, mas sim, uma tutela jurisdicional que seja suficientemente capaz de proteger as 

diferentes situações de direito material”, quadro esse que tem conduzido a uma nova 

percepção da própria noção de acesso à justiça, “que deixou de ser o mero acesso formal ao 

Judiciário para abarcar também o direito a uma tutela jurisdicional adequada ao direito 

material deduzido em juízo, efetiva e prestada em prazo razoável” (RAATZ, 2018, p. 22). 

A evolução para o Estado democrático de direito e a assunção, por ele, da função de 

julgar, tornou possível o acesso à justiça, assegurando a qualquer pessoa a satisfação de seu 

direito, independente de quem esteja tolhendo-o. 

A expressão “acesso à justiça”, de acordo com Mauro Cappelletti (1988, p. 8) é: 
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[...] reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas 

finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem 

reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 

Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo ele deve 

produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Nosso enfoque, aqui, 

será primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos perder de vista o 

segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como 

desejada por nossas sociedades moderna, pressupõe o acesso efetivo. 

 

Pedro Manoel Abreu (2008, p. 336) afirma que o acesso à justiça
16

 é uma das grandes 

preocupações da sociedade contemporânea, sendo, inclusive, apontado como o primeiro 

dentre os direitos humanos, de modo que “como direito fundamental, não se limita à simples 

petição ao Poder Judiciário, mas ao direito de uma pronta e efetiva resposta, em um prazo 

razoável, além do julgamento imparcial por um juiz ou tribunal, da observância do devido 

processo legal e das demais garantias processuais e constitucionais”. 

Para Carpes (2010, p. 185), a prestação jurisdicional tempestiva torna o processo 

efetivo, de maneira que o acesso à justiça não se encerra no mero direito de petição perante o 

Estado, mas está atrelado a “uma pronta e efetiva resposta, em um prazo razoável” (ABREU, 

2008, p. 336). Tal efetividade deve ser compreendida “como garantia de realização dos 

direitos” (MITIDIEIRO, 2019, p. 79).  

A preocupação com a duração do processo levou o constituinte derivado a inserir, por 

meio da Emenda Constitucional (EC) nº 45 de 2004, o inciso LXXVIII ao artigo 5º da CF/88, 

dentre o qual passou a ser direito fundamental “a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”.
17

 Nesse sentido, segue a redação do artigo 4º do 

Código de Processo Civil brasileiro (CPC) de 2015, ao prescrever que “as partes têm o direito 

de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfatória”.
18

 

Nelson Nery Junior (2017, p. 208), ao comentar acerca da garantia constitucional da 

celeridade e duração razoável do processo, afirma que:  

 

A garantia constitucional da celeridade e duração razoável do processo (CF 5º 

LXXVIII) implica o direito fundamental de o cidadão obter a satisfação de seu 

 
16 O acesso à justiça, como direito fundamental, porquanto, compreende atividades tanto formais como materiais 

por parte dos agentes responsáveis pela tutela jurisdicional assegurada pela Constituição: (i) em sentido 

formal, há de ser garantido a todos, sem qualquer tipo de discriminação, o acesso, livre em condições de 

igualdade, ao órgão competente para tutela os direitos subjetivos materiais lesados ou ameaçados (CF, art. 5º, 

XXXV); e (ii) em sentido substancial, todo e qualquer procedimento desenvolvido em juízo, após o adequado 

contraditório, há de proporcionar provimentos judiciais ‘idôneos e efetivos para atuar o direito material objeto 

do processo’(THEODORO JUNIOR, 2010, p. 680). 
17 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 09 de set. 

2019. 
18 Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 09 de set. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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direito reclamado em juízo, em prazo razoável. O conceito de satisfatividade 

envolve as tutelas de urgência, de conhecimento e de execução, de sorte que 

somente estará preenchido o preceito contido na norma comentada, se a sentença, os 

recursos, o cumprimento da sentença, e a satisfação da pretensão estiverem findos 

em prazo razoável. Em sentido mais ou menos conforme, afirmado que o prazo 

razoável é garantido para que o processo se inicie e termine deve incluir a fase 

recursal, já que só se pode entender como terminado o processo no momento em que 

ocorre o trânsito em julgado, isto é, quando não couber mais recursos contra a última 

decisão preferida no processo [...] O texto comentado fala em satisfatividade, de 

modo que a abrangência da duração razoável vai além do trânsito em julgado da 

sentença proferida no processo de conhecimento, pois abrange, também o processo 
de execução, seja implementado pelo instituto do cumprimento da sentença (CPC 

513; CPC/1973 475-I), seja pelo processo de execução fundado em título executivo 

extrajudicial (CPC 771; CPC/1973 598). Ainda integra o conteúdo do texto 

normativo comentando a ideia de que se deve privilegiar a decisão de mérito. Isso 

significa que, sempre que possível, devem ser superados os entraves eventualmente 

existentes, de sorte a propiciar ao juiz o exame do mérito. 

 

O princípio da celeridade é previsto em diversos diplomas internacionais de direitos 

humanos, como Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica)
19

, a Convenção Europeia de Direitos Humanos
20

 e a Carta Africana sobre Direitos 

Humanos e dos Povos
21

, em virtude de que a exigência de celeridade decorre diretamente do 

princípio do acesso à justiça, correspondendo, portanto, o excessivo retardo da tutela 

jurisdicional, na prática, à denegação de justiça, com prejuízo direto para o jurisdicionado 

(CANOTILHO, 2008, p. 322-324). 

O princípio da celeridade não define as condutas necessárias para se atingir o resultado 

esperado, ao contrário, estabelece o fim a ser concretizado na maior medida possível, tendo 

em vista os eventuais constrangimentos e limitações impostos por circunstâncias fáticas 

relevantes, tais como o excesso de trabalho de um tribunal ou a complexidade da causa ou, 

ainda, por outros enunciados normativos que postulem incidência no caso concreto. A 

celeridade não justifica o desprestígio de todos os outros princípios e a justiça instantânea 

pode ser tão injusta quanto a tardia (CARNEIRO, 1999, p. 79). Todavia, a excessiva demora 

na prestação jurisdicional, em decorrência da inércia injustificada dos agentes públicos ou à 

 
19 Artigo 8. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por 

lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos - Decreto n. 678 de 6 de novembro de 1992). Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

Acesso em: 09 de set. 2019. 
20Art. 6º, 1: Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo 

razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 

determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em 

matéria penal dirigida contra ela [...] (Convenção Europeia para Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais). Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. 
Acesso em: 05 de set. 2019. 

21 Artigo 7º. 

1.Toda pessoa tem o direito a que sua causa seja apreciada. Esse direito compreende: “[...] d) o direito de ser 

julgado em um prazo razoável por um tribunal imparcial.” (Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos 

Povos). Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm. Acesso em: 09 de set. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm


75 

 

 

 

omissão do próprio Estado no fornecimento dos meios normativos ou materiais necessários à 

célere solução das controvérsias, constitui violação ao princípio da celeridade. 

O enunciado do princípio da celeridade é plástico e aberto, voltando-se ao legislador e 

ao administrador, a quem compete adequar o direito processual a essa exigência, além de 

cuidar para que o judiciário esteja aparelhado para lidar com seu volume crescente de 

trabalho. Todavia, não significa que seja vedado ao Poder Judiciário aplicar o princípio da 

celeridade; ao contrário, como qualquer princípio, a razoável duração do processo também 

possui um núcleo mínimo de sentido, que funciona como uma zona de certeza positiva, capaz 

de permitir a identificação (e a sanção) dos retardamentos injustificados, quando manifestos 

(BARCELLOS, 2010, p. 212). 

O papel do direito e da justiça na sociedade contemporânea deve ser analisado no 

sentido de buscar saber a sua real contribuição para uma sociedade mais justa, haja vista que 

não se trata apenas de acesso à justiça como acesso a uma ordem jurídica justa, mas uma 

revolução (verdadeiramente) democrática da justiça, e deve possibilitar além do acesso a ela, 

um acesso que possibilite mudar a justiça que se tem acesso (SANTOS, 2001, p. 20-24). 

O processo no Estado democrático de direito “não se resume a regular o acesso à 

justiça, em sentido formal”, mas trata-se de direito fundamental, cuja finalidade “é 

proporcionar a todos uma tutela procedimental e substancial justa, adequada e efetiva. Daí 

falar-se, modernamente, em garantia de um processo justo, de preferência à garantia de um 

devido processo legal” (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 681). 

Respostas concretas e efetivas para os litígios serão obtidas pelo fortalecimento de 

uma consciência transformadora, que busque novas estratégias para obtenção de respostas 

satisfatórias (SPENGLER; MORAIS, 2008, p. 110). As respostas satisfatórias poderão ser 

obtidas pela modernização do sistema processual, que reduzirão o sofrimento dos 

jurisdicionados que aguardam demasiadamente pelo desfecho de seu problema jurídico. Uma 

maior democratização do processo levará a eliminação dos privilégios detidos pelo Estado. 

Assim, “a luta democrática é, antes de mais nada, a luta pela construção de alternativas 

democráticas” (SANTOS, 2001, p. 46). 

A prestação da tutela efetiva pelo Estado apenas ocorre quando “forem asseguradas 

plenas condições de obtenção tempestiva da proteção requerida”, adotando-se, para tanto, 

“medidas idôneas e suficientes para adequar, em tempo hábil, a situação de fato à realidade 

jurídica afirmada”, eliminando os maléficos efeitos causados pelo tempo necessário a entrega 

da cognição exauriente, protegendo-se o direito pleiteado no curso processual (BEDAQUE, 

2009, p. 85). 

O processo deixou de ser um meio pelo qual a jurisdição diz o direito para se tornar 
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um ato jurídico complexo, resultante da operação de um núcleo de direitos fundamentais, que 

não visa somente à declaração de um direito, mas a satisfação dele no mundo dos fatos, 

tornando a tutela jurisdicional em tutela processual (ARRUDA, 2009, p. 55-56), motivo pelo 

qual cabe aos cientistas do direito e aos juízes, cidadãos qualificados, revelar as mazelas do 

direito positivo, levando aos centros de decisão política os frutos de sua experiência 

profissional, com propostas inovadoras (DINAMARCO, 2003, p. 332). 

Modernamente ocorreram três grandes ondas de enfrentamento das barreiras 

identificadas ao acesso à justiça. A primeira onda diz respeito à assistência judiciária, a 

segunda refere-se às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os 

interesses difusos, e a terceira trata-se de ataque às barreiras ao “acesso”
22

 de modo mais 

articulado e compreensivo, um acesso à representação em juízo a uma concepção mais ampla 

de acesso à justiça. Essa terceira converge sua atenção no conjunto geral de instituições e 

mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar, e mesmo prevenir disputas 

sociais, pois os novos direitos exigem mecanismos procedimentais que os tornem exequíveis 

(CAPPELLETTI, 1988, p. 31 e seg.). 

Na contemporaneidade, o acesso à justiça pode ser encarado como requisito 

fundamental, quiçá o mais básico dos direitos humanos, para um sistema jurídico igualitário, 

que pretende garantir e não apenas proclamar os direitos de todos
23

, de maneira que a 

morosidade processual causa impactos negativos e dificulta a pacificação e o bem-estar social. 

A excessiva duração dos processos, o alto custo, a lentidão na movimentação dos 

autos, e a burocracia procedimental fazem com que a solução dos litígios exceda o limite de 

tempo tolerável pelas partes e, o Poder Judiciário fique abarrotado de demandas, como se 

observa na taxa de congestionamento calculada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 

mede o percentual de processos que ficaram represados sem solução, comparativamente ao 

total tramitado no período de um ano. Quanto maior o índice, maior a dificuldade do tribunal 

em lidar com seu estoque de processos. 

Contexto em que a legislação processual civil tem sido reformada nos últimos anos, 
 

22 As barreiras de acesso à justiça que aqui se refere, tratam-se primeiramente do alto custo da solução formal de 

uma lide, custo que pode incluir honorários advocatícios e custas judiciais, e que em muitas vezes são 

aumentados em razão da demora na prestação jurisdicional. Em segundo, devem-se levar em conta as 

“possibilidades das partes”, ou seja, recursos financeiros, aptidão para reconhecer um direito e propor uma 

ação ou sua defesa, bem como a habitualidade dos litigantes que pode ser uma vantagem na medida em que a 

experiência possibilita um melhor planejamento do litígio. E finalmente têm-se os problemas especiais dos 

direitos difusos, que se refere ao interesse individual de litigar em nome de uma coletividade, uma barreira 

cultural, além de financeira (CAPELLETTI, 2002, p.15-27). 
23 “De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância 

capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 

sentido, na ausência de mecanismos para a sua efetiva reinvindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser 

encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar direitos de todos” (CAPPELLETTI, 1988, 

p. 11-12). 
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segundo Humberto Theodoro Junior (2009, p. 15), “com um só e principal objetivo: acelerar a 

prestação jurisdicional, tornando-a mais econômica, mais desburocratizada, mais flexível e 

mais efetiva no alcance de resultados práticos para os jurisdicionados”, em “plena consciência 

de que o processo como instrumento estatal de solução de conflitos jurídicos, deve 

proporcionar, a quem se encontra em situação de vantagem no plano jurídico-substancial, a 

possibilidade de usufruir concretamente dos efeitos dessa proteção”. 

O processo civil é ramo do direito público, pautado pelo princípio da moralidade, por 

intermédio do qual é imposto às partes deveres éticos, a fim de contribuírem para o 

desempenho da jurisdição (THEODORO JUNIOR, 1988, p. 16). Nesse sentido, em que pese a 

defesa dos direitos ser garantia constitucional das partes, esculpida no princípio do 

contraditório e da ampla defesa
24

, os litigantes não poderão extrapolar seus deveres éticos 

perante o processo, dado que deve haver um “equilíbrio do direito de defesa e da lealdade, 

ambos necessários na construção de uma solução justa para o caso submetido a juízo. O 

processo há de ser razoável e proporcional pautado pela ponderação das atitudes dos seus 

sujeitos”. (SOARES, 2018, p.13). 

Ao tratar do tema Eduardo Coutere (1978, p. 249)
25

 afirma que “el processo es un 

debate dialético; como debate es lucha y en toda lucha existe una ley implícita que impone a 

los contendientes el fair play” e Giussepe Chiovenda (1980, p. 132), por sua vez, pondera que 

“come ogni rapporto giuridico o sociale il reporto procesuale deve esser governato della 

buona fede”
26

, à vista disso, como informa Passos (2005, p. 9), no processo são proibidas 

atitudes que visem retardar o andamento processual, posto que a tempestividade e a lealdade 

processual estão em sintonia, bem como a longevidade processual não pode ser bem-acolhida 

em nenhum sistema jurídico-processual, pois a “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 

qualificada” (BARBOSA, 1997, p. 40). 

A atividade jurisdicional, em decorrência do direito fundamental processual de acesso 

à justiça esculpido no artigo 5º, XXXV, da CF/88, assume “dois propósitos abrangentes: o de 

reparar e o de prevenir”, extraindo-se desses propósito “que a jurisdição seja efetiva, pois, do 

contrário, não necessitaria prevenir ameaças”, de maneira que “a resposta do órgão judiciário 

 
24 “Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (Constituição Federal do Brasil). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 09 de set. 
2019. 

25 “o processo é um debate dialético; como debate é luta e em toda luta existe uma lei implícita que impõe um 

jogo justo aos competidores” (em tradução livre). 
26 “Como qualquer relação jurídica ou social, o relatório processual deve ser regido pela boa fé” (em tradução 

livre). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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à postulação da parte revestir-se-á necessariamente dos atributos da tempestividade – justiça 

tardia é uma forma requintada de injustiça – e de adequação à natureza do conflito”. Na 

perspectiva constitucional, “inexiste incompatibilidade absoluta entre dois marcos 

aparentemente contraditórios: o da eficiência da atividade jurisdicional, em que avulta a 

celeridade, e o da garantia da atividade jurisdicional”, porquanto, a “eficiência jamais 

legitimaria o sacrifício total dos direitos fundamentais processuais, pois tal implicaria negar 

todo o sistema de tutela jurisdicional dos direito” (ASSIS, 2015, p. 364). 

Neste cenário de embate entre a celeridade e a segurança jurídica como consecução do 

devido processo legal, de acordo com Marcelo Negri Soares (2015, p. 11), surgiu a tutela 

antecipada, uma das mais notáveis alterações legislativas dos últimos tempos por propiciar “o 

acesso à ordem jurídica justa pelo redimensionamento do prazo, não da duração do processo 

(que permanece a mesma), mas fornecendo novos parâmetros para se alcançar, ainda que a 

título de antecipação, a tutela jurisdicional tempestiva”, de maneira que “o ônus do tempo do 

processo deve ser suportado somente por aquele que não preenche os requisitos da tutela 

antecipada”. 

Diante dos mais diversos obstáculos que dificultam o acesso à justiça, os legisladores, 

estudiosos e aplicadores do direito passaram a estudar meios para afastar as mazelas da 

morosidade processual e dar efetividade aos direitos, de modo que surgiram as tutelas 

provisórias, dentre as quais está a tutela apontada por Marcelo Negri Soares. Tutelas essas que 

se passará a estudar. 

 

 

7 DAS TUTELAS PROVISÓRIAS 

 

7.1 DA TUTELA CAUTELAR À TUTELA ANTECIPATÓRIA 

 

O direito de matriz liberal, como visto neste estudo, voltava-se para proteção das 

liberdades e das conquistas da classe burguesa contra o arbítrio do Estado e dos privilégios 

estamentais medievais, para tanto, adotou-se o conceito de igualdade forma perante a lei, por 

intermédio do qual o Estado passou a tratar todos da mesma forma, independentemente das 

suas diferenças concretas, de maneira que o processo civil de matriz liberal não se preocupava 

em dar tutela preventiva a direitos que, ademais, eram “vistos como coisas dotadas de valor de 

troca, de modo que, diante da prática de ato ilícito, entendia-se ser suficiente a prestação da 

tutela ressarcitória pelo equivalente ao valor do dano ou da prestação inadimplida”, fato esse 

revelado no “art. 1.142 do Código Napoleão, ao dizer que toda obrigação de fazer e não fazer 
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resolve-se em perdas e danos mais juros em caso de inadimplemento”, extraindo-se desse 

artigo que “a tutela pelo equivalente, além de reafirmar as intenções da economia liberal, 

manteve intacta a ‘liberdade do homem’ ao não admitir a coercibilidade das obrigações”. 

Cenário em que “a tutela destinada a impedir a violação do direito não era admitida [...] 

porque uma tutela jurisdicional anterior à prática de qualquer ato contrário ao direito era vista 

como inconcebível interferência estatal sobre a esfera da liberdade e da autonomia do 

indivíduo”, sendo “a possibilidade de tutela estatal capaz de atuar sobre a vontade de alguém 

que sequer havia violado um direito era inimaginável”, de maneira que, no direito de matriz 

liberal, “a tutela contra o ilícito era apenas a tutela contra o dano” (MARINONI, 2018, p. 50-

54). 

A aplicação do conceito de igualdade forma, perante a lei, somada à mecanização e 

exploração do trabalho, principalmente na Revolução Industrial, agravou a desigualdade 

existente e causou inúmeros problemas sociais e econômicos, de modo que a declaração 

formal de igualdade e de liberdade outrora conquistadas não mais seria capaz de fazer frente 

às necessidades sociais que se apresentavam, como expõe Antônio Carlos Wolkmer (1994, p. 

8) ao afirmar que “o capitalismo concorrencial evolui para a dinâmica financeira e 

monopolista e a crise do modelo liberal de Estado possibilita o nascimento do Estado de Bem-

Estar Social, que passa a arbitrar as relações entre o capital e o trabalho”. O nascimento do 

Estado Social rompeu com as matrizes do direito liberal possibilitando o surgimento dos 

direitos de dimensão positiva, que exigem do Estado um comportamento ativo, uma 

prestação, traduzindo-se em uma clara “transição das liberdades formais abstratas para as 

liberdades materiais concretas” (SARLET, 2013, p. 273). 

O direito, com o advento do Estado Social, passou a tratar de forma distinta as 

categorias da responsabilidade civil e da ilicitude e a compreender que a tutela ressarcitória 

não era a única forma de tutela contra o ilícito, graças às novas situações de direito material 

que evidenciaram a necessidade de se tutelar também atos contrários ao direito, ou seja, o fato 

danoso, pois Estado constitucional passou a editar normas proibitivas ou impositivas de 

condutas para evitar danos aos direitos fundamentais. Para a efetiva atuação destas normas, é 

imprescindível a tutela jurisdicional capaz de inibir a violação da norma (MARINONI, 2018, 

p. 95). 

A distinção entre ilícito e dano, encontrada na evolução da ciência jurídica, permitiu o 

aparecimento de tutelas específicas com a finalidade de proteger e inibir a violação de 

direitos, o que, no pensamento jurídico antigo e liberal era impossível, pela inexistência desta 

dualidade (ilícito e dano). 

Esta dicotomia ilícito e dano permitiu o surgimento da tutela sumária que, durante 



80 

 

 

 

muito tempo era compreendida pela doutrina como tutela cautelar, “ao ponto de a clássica 

doutrina afirmar que toda tutela cautelar teria natureza antecipatória, toda execução fundada 

em cognição não definitiva seria de segurança e toda liminar teria natureza cautelar”. Daniel 

Mitidiero (2019, p. 30-33) informa, ainda, que a tutela cautelar surgiu como meio de proteção 

jurídica pertencente apenas aos domínios da execução forçada, sendo-lhe negada, pela 

doutrina alemã, qualquer autonomia conceitual, não a separando da atividade de execução. 

Em sua gênese, a tutela cautelar era compreendida como “antecipação da execução forçada 

(antrizipirten Zwangsvollstreckung) – como um primeiro estágio de uma realização gradual 

do direito (ein erstes Stadium einer punktuellen Rechtsverwirklichung dar)”. Compreensão 

que se se extrai da “Zivilprozesssordnung alemã, de 1877, ao tratar do arresto (Arrest) e do 

provimento provisório (einstwulige Verfügung), na quinta e última parte de seu oitavo livro, 

dedicado à execução forçada (Zwangsvolltreckung, §§916 a 945)”. Quadro que, para 

Mitidiero (2019, p. 31-33), passou a se flexibilizar com a “conhecida elaboração da ação 

como pretensão à tutela jurídica (Rechtsschutzanspruch), relativamente autônoma do direito 

material, chegou a consentir com a colocação do problema da tutela cautelar no plano do 

direito processual”, entendimento que possibilitou o passo seguinte “dado pela doutrina 

italiana rumo à autonomia da azione assicutativa e a sua caracterização como figura generale 

no sistema do direito processual civil”. 

Giuseppe Chiovenda, para quem a ação tem função central em seu sistema de direito 

processual civil, “coloca ao lado das funções de cognição (accertamento del diritto) e de 

execução (esecuzione di un accertamento di diritto) a função cautelar jurídica no processo 

mediante provimento cautelar (provvedimenti cautelari), concebendo-a como uma figura 

geral”, em nítido afastamento da doutrina alemã de seu tempo.  

Para o jurista italiano, as azioni assecurative visam “prover com urgência à 

manutenção do status quo, como assegurar a futura satisfação de um possível direito depois de 

sua declaração”. Chiovenda entende a cauteralidade como provisoriedade, “daí revelando na 

construção de seu pensamento o aspecto estrutural da azione assicurativa.” O provimento 

cautelar, de acordo com o pensamento chiovendiano, era direito do Estado, cabendo ao 

particular apenas o poder de provocar seu exercício, demonstrando a possibilita del danno e a 

possibilita del diritto para obtenção de uma misura provisoria (MITIDIERO, 2019, p. 33-36). 

A doutrina contemporânea à Piero Calamandrei estuda os “procedimentos 

conservadores ou interinos” de forma sistemática ou sob o perfil de ação (ação assegurativa 

ou cautelar) que objetiva a emanação de um desses procedimentos, ou sob o perfil do 

processo (processo cautelar), por meio da qual um desses procedimentos se constrói, ou 

também sob o perfil do procedimento em si mesmo (procedimento cautelar), que se distingue 
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pelo seu próprio caráter de todos os outros procedimentos jurisdicionais, filiando-se 

Calamandrei à terceira corrente (procedimento cautelar), entendendo ser desnecessária 

substituir a terminologia comum, que se refere à função jurisdição compreendida em 

conhecimento e de execução forçada
27

, sendo o objeto central de seu estudo “não o ‘processo 

cautelar’, mas o ‘procedimento cautelar’ também porque, como se verá, o processo que 

finaliza um procedimento cautelar não tem uma característica e constante estrutura exterior 

que permita considerá-lo formalmente um tipo à parte” (CALAMANDREI, 2000, p. 16-19). 

Piero Calamandrei (2000, p. 19-25), cuja obra Introdução ao Estudo Sistemático do 

Procedimento Cautelares de 1936 influenciou na doutrina e, nas legislações posteriores, 

afirma que “é necessário começar por compreender no sentido justo o ensino segundo o qual 

‘a atuação da lei no processo pode assumir três formas: conhecimento, conservação e 

execução. Nessa tripartição, que enfoca justamente a existência de uma função cautelar 

(‘conservação’) como forma autônoma de tutela”, ao abordar a problemática da colocação dos 

procedimentos cautelares no sistema processual civil, que “foram considerados por muito 

tempo, especialmente pela doutrina alemã, como um apêndice da execução forçada”. Para 

Calamandrei, os procedimentos cautelares se diferenciam “de todos os outros demais 

procedimentos jurisdicionais não pela qualidade dos seus efeitos, mas por uma certa limitação 

no tempo dos efeitos em si”, de modo que “a provisoriedade dos procedimentos cautelares 

seria, portanto, um aspecto e uma consequência de uma relação que transcorre entre os efeitos 

do procedimento antecedente (cautelar) e aqueles do procedimento subsequente (definitivo), 

que assinalaria o início da cessação dos efeitos do primeiro”.
28

 

Além da provisoriedade, Piero Calamandrei (2000, p. 41-42) pontua a 

instrumentalidade como outro caráter típico dos procedimentos cautelares, “os quais não são 

nunca os fins em si próprios, mas são infalivelmente predispostos à emanação de um ulterior 

 
27 “Prefiro, desse ponto de vista o terceiro: pois me parece que cada classificação das ações, que se fundamente 

na diferente natureza do procedimento judicial a cuja ação visa, como cada classificação dos processos, que se 

fundamente nas finalidades que as partes propõem a atingir através do procedimento no qual o processo inicia, 

resolve-se na realidade em uma classificação dos vários tipos de procedimento, dos quais os vários tipos de 

ação ou de processo não são mais do que um acessório e uma premissa. Não vejo de minha pare a necessidade 

de substituir à terminologia comum, que se refere à função jurisdicional como compreensiva do conhecimento 

e da execução forçada, a expressão “função processual”: uma vez que o processo, entendido como uma seria 

de atos preparatórios que conduzem ao ato jurisdicional, não tem em si outra função que aquela de exatamente 

preparar aquele procedimento do juiz, através do qual (e não através dos atos de processo) se desenvolve a 

função jurisdicional, com diversos efeitos segundo a natureza do procedimento” (CALAMANDREI, 2000, p. 

17-18). 
28 “[...] O procedimento cautelar tem efeitos provisórios não por que (ou necessariamente porque) o 

conhecimento no qual se baseia seja mesmos pleno que aquele ordinário e deva, portanto, ser equilibrado por 
uma menor estabilidade de efeitos, mas porque a relação que o procedimento cautelar constitui é por sua 

natureza destinada a esgotar-se, quando o seu objetivo terá sido finalmente alcançado no momento em que for 

emanado o procedimento sobre o mérito da controvérsia. Se a provisoriedade das decisões proferidas em 

cognição sumária se refere à formação do procedimento, aquela das medidas cautelares refere-se ao objeto, ou, 

poderia se dizer, à finalidade do procedimento” (CALAMANDREI, 2000, p. 32). 
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procedimento definitivo, do qual esses previamente asseguram o proveito prático”. Os 

procedimentos cautelares “nascem, por assim dizer, a serviço de um procedimento definitivo, 

com a função de predispor o terreno e de preparar os meios mais adequados para o seu êxito”, 

de maneira que a tutela cautelar, “mais do que fazer justiça, serve para garantir o eficaz 

funcionamento da justiça”. 

A duração do processo de conhecimento e de execução trata-se de um custo 

considerável, que não poderá jamais ser eliminado totalmente, pois, entre o começo e o fim do 

processo, ocorrem danos, de maneira que a prevenção desses danos levou ao preparo 

provisório da situação, de onde originou ou de onde poderá surgir o litígio, prevenção que 

poderá ocorrer antes ou durante o processo de conhecimento ou de execução. A prevenção 

(dos danos do litígio), ou asseguramento dos Direitos, apresenta-se como uma terceira 

finalidade do processo, juntamente com o conhecimento e a execução (CARNELUTTI, 2004, 

p. 322). 

A finalidade do processo cautelar se contrapõe ao processo de conhecimento e ao 

processo executivo, se identificando quanto aos meios, com um ou com o outro, haja vista que 

os atos do processo cautelar podem ser os mesmos de que se vale o conhecimento ou os 

mesmos que servem para o processo de execução”. (CARNELUTTI, 2004, p. 323). 

Francesco Carnelutti, cuja obra influenciou Alberto Buzaid ao elaborar o anteprojeto 

do CPC brasileiro de 1973, entendia que a cautelaridade não era um mero procedimento, 

concebendo a tutela cautelar como tertium genus, ao lado do processo de conhecimento e de 

execução. Segundo Daniel Mitidiero (2019, p. 47), “Carnelutti propôs a compreensão do 

processo cautelar como ‘tutela del processo’ – como meio para composição provisória da lide 

‘mediata attraverso um altro processo’”
29

, cujo fim específico é a “‘previenzione’, isto é, 

‘evitare, nei limiti del possibile, quelle alterazione nell´equilibrio iniziale dele parti, che 

possono derivare dela durata del processo’”.
30

 

O processo cautelar, ao contrário do processo de conhecimento e de execução, não 

leva à coisa julgada ou à restituição forçada, não tendo como finalidade dar a razão ou em 

negá-la a um ou outro dos litigantes e, tampouco, remediar a lesão de uma pretensão. O 

processo cautelar cria um estado jurídico provisório que dura até que se efetue o processo de 

conhecimento ou o processo de execução. Carnelutti compreende o provimento cautelar como 

o tertium genus, ou seja, terceiro gênero de processo juntamente com o processo de 

conhecimento e de execução (CARNELUTTI, 2004, p. 488). 

A natureza do provimento cautelar é a mesma do conhecimento e da execução, 

 
29 “mediada por outro processo” (em tradução livre). 
30 “evitar, na medida do possível, alterações no equilíbrio inicial das partes, que possam resultar da duração do 

processo” (em tradução livre). 
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diferenciando quanto à sua eficácia, pois em razão da finalidade do processo cautelar a 

eficácia de seu provimento é temporária ou passageira, cujo dies ad quem está vinculado à 

decisão do litígio ao qual o provimento cautelar se refere. De forma que a diferença, em 

essência, entre o processo cautelar e os processos de conhecimento ou de execução está no 

limite da sua eficácia material (CARNELUTTI, 2004, p. 490). 

As obras de Ovídio Baptista da Silva laçaram as bases históricas e cientificas da 

antecipação de tutela no processo de conhecimento, enquanto a doutrina brasileira ainda 

estava presa no debate acerca das medidas de urgência concentradas nas cautelares e alguns 

procedimentos especiais. Ovídio Baptista, em palestra proferida em 1983,
31

 no Congresso 

Nacional de Processo Civil, realizado em Porto Alegre, plantava a concepção da antecipação 

de tutela. Por dentro dos estudos Ovídio Baptista, as urgências passaram a ser vistas como 

gênero do qual as antecipações de tutela no processo de conhecimento configuram uma 

espécie e cautelares (FISCHMANN, 2010, p. 601 e 606). 

Ovídio Baptista da Silva (2000, p. 17), ao estudar o tema, entendeu que nem toda 

tutela sumária (preventiva) era uma tutela cautelar, trazendo à luz, a existência da tutela 

antecipada, e para ele tutela preventiva era gênero do qual a tutela cautelar e tutela antecipada 

eram espécies, afastando-se, desta feita, do entendimento doutrinário até então preponderante. 

A tutela cautelar, segundo Ovídio Baptista, integra o gênero tutela preventiva e tem 

como intuito “dar proteção jurisdicional ao direito subjetivo ou a outros interesses 

reconhecidos na ordem jurídica como legítimos, mas que não se identificam com os 

denominados direitos subjetivos”. A tutela antecipada, por sua vez, poupa o autor “daquela 

constrangedora situação de mendicante de despachos e sentenças, desde que obtido desde 

logo o resultado que o processo de conhecimento, apenas, ao final daria” (SILVA, 2000, p. 

17). 

Ovídio Baptista da Silva ansiava pela inserção no processo de conhecimento de 

técnicas emergenciais de tutelas, representadas pelas providências liminares de caráter 

executivo “nos moldes concebidos pelo direito romano clássico em suas proteções ad 

iterdicta (demanda eminentemente sincréticas), sufocadas pelo tempo, por meio do direito 

canônico medieval e solapadas pelo iluminismo e liberalismo dos séculos XIX, XVII e XVII” 

(FIGUEIRA JUNIOR, 2010, p. 745). 

A doutrina de Giuseppe Chiovenda, de Piero Calamandrei, de Francesco Carnelutti e 

de Ovídio Baptista da Silva influenciaram e influenciam a sistemática adotada pelo atual CPC 
 

31 “Ovídio Baptista da Silva propôs que se acrescentasse ao art. 285 do Código de Processo Civil o seguinte 

parágrafo: Parágrafo único. Sempre que o juiz, pelo exame preliminar dos fundamentos da demanda pelas 

provas constantes da inicial, convencer-se da plausibilidade do direito invocado, poderá conceder medida 

liminar antecipando os efeitos da sentença de mérito, se a natureza de tais eficácias não for incompatível com 

tal providencia”. 
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brasileiro. 

 

7.2 TUTELAS PROVISÓRIAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO À LUZ 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

A dicotomia entre ilícito e dano permitiu o surgimento das medidas cautelares que, 

inicialmente, eram compreendidas pela doutrina alemã, como apêndice dos processos 

executivos. Chiovenda, ao estudar os instrumentos cautelares, compreendeu pela sua 

aplicabilidade, além dos processos executivos, defendendo que os provimentos cautelares 

deveriam incidir também no processo de cognição para assegurar a futura satisfação de um 

possível direito, depois de sua declaração. Calamandrei, cuja obra Introdução ao Sistemático 

dos Procedimentos Cautelares dedicou à Chiovenda, igualmente defendia a amplitude dos 

provimentos cautelares ao processo de conhecimento, defendendo pela existência de 

procedimento cautelar e não de ação cautelar. 

Carnelutti, por sua vez, partilhava o entendimento dos seus pares quanto à extensão 

das cautelares aos procedimentos jurisdicionais. Todavia, afastava-se deles ao defender que o 

processo cautelar seria um tertium genus, ou seja, terceiro gênero de processo juntamente com 

o processo de conhecimento e de execução. Na concepção de Chiovenda, Calamandrei e 

Carnelutti todas as tutelas sumárias estavam exprimidas dentro dos procedimentos cautelares 

ou em procedimentos especial, como demonstrado no presente estudo. 

Essa pequena digressão histórica é necessária para destacar que o CPC de 1973
32

, que 

vigorou até março de 2016, foi influenciado pela doutrina italiana que compreendia pela 

concentração das tutelas sumárias nos procedimentos cautelares e adotou a teoria de 

Francesco Carnelutti, ao tratar as ações cautelares como tertium genus ao lado do processo de 

conhecimento e de execução. 

A compreensão, adotada pelo CPC de 1973, de que toda tutela sumária seria tutela 

cautelar modificou-se por meio da obra de Ovídio Baptista da Silva, passando a tutela sumária 

a ser compreendida como tutela de urgência, gênero no qual a tutela cautelar e a tutela 

satisfativa passaram a ser espécies (MITIDIERO, 2019, p.52). Modificação de entendimento 

positivada no artigo 273, do código revogado, por intermédio da redação dada pela Lei 

8.952/1994, que inseriu no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da antecipação dos 

 
32 “Art. 270. Este Código regula o processo de conhecimento (Livro I), de execução (Livro II), cautelar (Livro 

III) e os procedimentos especiais (Livro IV).” (Código de Processo Civil de 1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 02 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
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efeitos da tutela.
33

 

O atual CPC de 2015 afastou-se da teoria de Francesco Carnelutti, ao não tratar os 

procedimentos cautelares como tertium genus ao lado do processo de conhecimento e de 

execução, compreendendo-os como subespécie do gênero da tutela provisória (CPC, 2015, 

artigo 294º, Parágrafo único)
34

, gênero no qual se concentrou as tutelas jurisdicionais 

alicerçadas em provimentos fundados em cognição sumária e não definitiva (CÂMARA, 

2017, p. 159), técnica de aceleração processual adotada pelo Legislador, para enfrentar o 

problema do tempo no caminhar processual. 

Algumas causas, por sua natureza, exigem solução rápida, enquanto outras podem 

admitir longas deliberações (CAPPELLETTI, 1988, p. 72). A tutela provisória vem ao 

encontro da necessidade de transpor obstáculos para a adequada entrega da prestação 

jurisdicional, a saber, a duração e o custo do processo (ALVIM, 2017, p. 19). A redistribuição 

do ônus do tempo ao buscar a preservação temporária e provisória dos interesses do litigante, 

desde que haja plausibilidade de seu interesse, segundo o ordenamento jurídico, e risco grave 

de prejuízo decorrente da duração do processo (CARNEIRO, 2005, p. 5). 

A sumariedade da cognição, caracterizadora das tutelas provisórias, permite ao juiz 

conceder a proteção do direito invocado apenas com superficial análise dos fatos narrados, 

cognição essa que será aprofundada no curso do processo, antes da prolatação da decisão 

final. A tutela provisória é a expressão do direito à tutela jurisdicional e visa neutralizar os 

efeitos deletérios do tempo, não podendo servir de pretexto, para que direitos fundamentais 

processuais que alicerçam o devido processo legal sejam desrespeitados. Visa, dessa forma, a 

tutela provisória equalizar o direito à tutela jurisdicional e o direito ao devido processo 

 
33 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 

alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 
§ 1  Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 

convencimento. 

§ 2  Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. 

§ 3  A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas 

nos arts. 588, 461, §§ 4  e 5 , e 461-A. 

§ 4  A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§ 5  Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. 

§ 6  A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela 

deles, mostrar-se incontroverso. 

§ 7  Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 

quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 
ajuizado.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 02 de 

out. 2019. 
34 “Art. 294. [...] Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 02 de out. de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
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(RAATZ, 2018, p. 22). 

O acesso efetivo à justiça pode ser expresso como a igualdade de armas, ou seja, a 

garantia de que a conclusão depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 

antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, 

afetam a afirmação e reinvindicação dos direitos (CAPPELLETTI, 1988, p. 15). 

Modernamente, entende-se que o dever do Estado não é apenas de assegurar o amplo e 

irrestrito acesso à justiça, mas assegurar o amplo, irrestrito e efetivo acesso a ela, “como o 

sistema contraditório é inafastável da direção temporal do processo e como essa duração 

pode, em muitos casos, frustrar a esperança de justiça daquele que depende da tutela 

jurisdicional para rechaçar a violação ao seu direito material” (THEODORO JUNIOR, 2010, 

p. 676). 

A duração do processo poderá transformar-se em causa de fracasso da justiça estatal, 

toda vez que o dano atual ou iminente apresentar-se como irrecuperável, caso não seja 

debelado de imediato, de maneira que a tutela provisória instrumento capaz de proporcionar 

esse acesso efetivo, por afastar os efeitos nocivos do tempo até a entrega definitiva da tutela 

jurisdicional pleiteada. 

Caracteriza-se a tutela provisória pela natureza precária, ou seja, não se trata de 

decisão definitiva, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo pelo juiz por meio 

de decisão devidamente fundamentada, independente de agravo por instrumento, sem que 

tenha chegado à sentença (MARINONI, 2018, p. 217). 

A tutela provisória, quando concedida, tem eficácia durante o trânsito do processo, 

ainda que, por ventura, o trâmite processual venha a ser suspenso. Todavia, por tratar-se de 

decisão provisória, poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, bastando, para 

tanto, que a parte interessada demonstre elementos novos não apreciados pelo Juízo
35

, “o que 

se revela possível dado o fato de que a cognição a ser exercida pelo juiz ao longo do processo 

tende a aprofundar-se, tornando-se exauriente (isto é, uma cognição capaz de permitir a 

formação de decisões fundadas em juízo de certeza)” (CÂMARA, 2017, p. 159). 

Na atual configuração do ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de tutela 

provisória de urgência é permitida em qualquer caso de perigo de dano ou direito ou de risco 

ao resultado útil do processo, o que se infere, inclusive, da extinção das disposições taxativas 

 
35 “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o 

período de suspensão do processo” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 02 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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dos procedimentos acautelares
36

 que, ao preservar o poder geral de cautela, indica a abertura 

para a atuação jurisdicional, diante da ameaça de lesão a direito (ALVIM, 2017, p. 60). 

Araken de Assis afirma que a tutela de urgência e a tutela da evidência gravitam em 

torno de dois princípios fundamentais: a) princípio da necessidade e b) princípio da menor 

ingerência, os quais definem da seguinte forma: 

 

Princípio da necessidade – Segundo o art. 301, in fine, a par do arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, e protesto contra a alienação de bens, o órgão judiciário poderá 

determinar qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Essa abertura 

aplica-se às medidas de urgência satisfativas (art. 303, caput): a composição do 

conflito entre os direitos fundamentais somente se mostrará legitima quando houver 
conflito real, hipótese em que se patenteia a necessidade de o juiz alterar o esquema 

ordinário de equilíbrio das partes perante o fato temporal do processo. A 

necessidade de o juiz conceder medida de urgência apura-se através da comparação 

dos interesses contrastantes dos litigantes. Dessa necessidade resulta a medida 

adequada à asseguração ou à satisfação antecipada em benefício do interesse mais 

provável de acolhimento em detrimento do interesse menos provável. Princípio do 

menos gravame - O princípio do menor gravame ou da adequação é intrínseco a 

necessidade. É preciso que a medida de urgência seja congruente e proporcional aos 

sus fins, respetivamente a asseguração ou a realização antecipada do suposto direito 

do autor. Por esse motivo, a medida de urgência cautelar prefere à medida de 

urgência satisfativa, sempre que adequada para evitar perigo de dano iminente e 

irreparável, e, na órbita das medidas de urgência satisfativas, o órgão judiciário se 
cingirá ao estritamente necessário pra a mesma finalidade (ASSIS, 2015, p. 370-

371). 

 

Desta feita, o processo do Estado democrático de direito deve proporcionar a todos 

uma tutela procedimental e substancial justa, adequada e efetiva, não se limitando a regular o 

acesso à justiça, em sentido formal, de maneira que garanta um processo justo, com o devido 

processo legal (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 681). A efetividade do processo, por sua vez, 

depende da tempestividade da tutela jurisdicional e do adequado manuseio das técnicas 

antecipatórias e das técnicas de direito probatório (CARPES, 2010, p. 185). 

As tutelas provisórias estão concentradas no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil de 2015, gênero do qual as tutelas provisórias de urgência e de evidência são 

espécies (CPC/2015, art. 294º)
37

, nascendo, desta feita, uma nova classificação das tutelas 

concedidas de forma provisória, sumária e não definitiva, cujas disposições gerais estão 

inseridas entre os artigos 294º e 299º do atual CPC. Espécies e subespécies que serão 

estudadas a seguir. 

 

 
36 “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 
asseguração do direito.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
37 “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.” (Código de Processo Civil de 

2015). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso 

em: 05 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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7.2.1 Tutela provisória de urgência 

 

Como abordado em tópico precedente, a tutela de urgência é espécie da tutela 

provisória que, por sua vez, possui como subespécie a tutela provisória antecipada e a tutela 

provisória cautelar (ALVIM, 2017, p. 153). A tutela provisória de urgência acrescenta ao 

processo medidas tanto conservativas como antecipatórias “qualificadas pela imediatidade, 

provisoriedade e consequentemente precariedade, ou seja, a possibilidade de modificação ou 

revogação a qualquer tempo”, que tendem a afastar os malefícios do tempo sobre o processo 

judicial. Todavia, a tutela de urgência “não tem a função de acelerar a marcha do processo e 

abreviar a solução dos litígios”, posto que o processo, sendo ou não concedida a tutela de 

urgência, passará por todos os estágios do procedimento comum. A tutela de urgência 

caracteriza-se por afastar o periculum in mora, com a finalidade de impossibilitar que o tempo 

torne a tutela jurisdicional em inútil (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 676-677). 

O atual CPC refere-se a perigo de dano e a risco ao resultado útil do processo
38

, ao 

contrário do revogado código que remetia ao “fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação”.
39

 Todavia, tais expressões são destituídas de conteúdo técnico-jurídico exato, 

servindo apenas para demonstrar que, “(no curso do processo pode ocorrer gravame que 

ponha em risco) i) a efetividade da tutela do direito (cautelar), ii) a situação objeto das tutelas 

declaratória e (des) constitutiva (cautelar), e iii) o direito que se pretende tutelar ou um direito 

a ele conexo (antecipada)” (MARINONI, 2018, p. 127). 

Tanto na tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, como na de natureza 

antecipada, o nível de cognição será sumário, pautada em juízo de probabilidade (fumus boni 

iuris), distinguindo-se os casos de cabimento da tutela cautelar daqueles em é que cabível a 

tutela satisfativa e a situação de perigo existente. Quando houver “risco de que a demora do 

processo produza dano ao direito material, será cabivel a tutela de urgência satisfativa. 

Existindo risco de que a demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá tutela 

de urgência cautelar” (CÂMARA, 2017, p. 161). Tratando-se do provimento sumário de 

procedimento provisório que pretende ser definitivo, “ele nasce provisório, mas na esperança 

de perder em um determinado ponto esse caráter de provisoriedade e de tornar-se assim, como 

tivesse sido criado no processo ordinário, o procedimento que define irrevogavelmente o 

 
38 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Código de Processo Civil de 2015). 

Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 
de out. 2019. 

39 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 

alegação” (Código de Processo Civil de 1973). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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mérito” (CALAMANDREI, 2000, p. 32). 

Daniel Amorim Assumpção Neves (2010, p. 314) afirma que “a tutela cautelar garante 

para satisfazer, e a tutela antecipada satisfaz para garantir”, sendo o objeto da tutela cautelar a 

garantia do resultado final do processo, preparando e permitindo a futura satisfação do direito, 

ao passo que a tutela antecipada garante o resultado útil do processo, ao satisfazer o direito de 

forma antecipada à decisão definitiva. 

A tutela provisória de urgência, tanto de natureza satisfatória, quanto de natureza 

cautelar, tem como finalidade dar efetividade ao princípio do acesso à justiça, pois tende a 

evitar que o tempo torne inútil ou cause dano irreparável à prestação jurisdicional, traduzindo-

se em valoroso instrumento processual. 

Desta feita, o direito deve ser sempre preservado e, nas oportunidades em que seja 

evidenciado desde logo, deve ser imediatamente protegido e antecipada a tutela como forma 

de conceder uma jurisdição plena (SOARES, 2015, p. 16). 

 

7.2.1.1 Tutela provisória de urgência: natureza cautelar 

 

A tutela provisória de urgência cautelar está prevista no parágrafo único do artigo 

294
40

 do atual CPC brasileiro e tem por objetivo dar proteção ao direito (BAPTISTA, 2000, p. 

17), isto é, trata-se a tutela cautelar de providências “jurisdicionais destinadas à proteção de 

bens jurídicos objeto de processo judicial ou em vias de sê-lo, as quais estão sob iminente 

ameaça de dano ou de desaparecimento” (SOARES, 2015, p. 29). 

A tutela cautelar se destina a asseguarar o futuro resultado útil do processo, nos casos 

em que uma situação de perigo ponha em risco sua efetividade, não se tratando, dessa forma, 

a tutela cautelar de tutela satisfativa do direito, mas de uma tutela de urgência não satisfativa, 

“destinada a proteger a capacidade do processo de produzir resultados úteis” (CÂMARA, 

2017, p. 160), por intermédio da tutela cautelar, busca-se a manutenção de determinada 

situação fática a fim de que a sentença final não se torne inútil (ALVIM, 2017, p. 253). 

Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 73-78) afirma que “a ideia de que a tutela cautelar 

objetiva garantir a efetividade da jurisdição é, de certa forma, consequência do conceito que 

vê na jurisdição apenas a função de dar atuação à vontade da lei”, em contraposição a esta 

idéia, surgiu a “teoria que atribuiu à função cautelar a proteção de um direito aparente 

submetido a perigo de dano iminente”, de maneira que se passou a compreender que “a tutela 

cautelar não protege o processo, mas, sim, o direito”, proteção ao direito que é dever do 

 
40 “Art. 294. [...] Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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Estado de Direito contemporâneo, sendo, portanto, a tutela cautelar “direito da parte, 

correlacionado com o próprio direito à tutela do direito”, de modo que o Estado, dentre a 

jurisdição, deve “dar tutela cautelar à parte que tem o seu direito à tutela do direito submetido 

a perigo de dano”. A tutela cautelar, desta feita, trata-se de um direito da parte e um dever do 

Estado de assegurar a tutela prometida pelo direito material e da situação a que o direito 

material confere tutela jurídica. 

A segurança cautelar reside nos “atos que assegurem o resultado prátio da ação”, 

caracterizando-se a tutela cautelar por sua instrumentalidade, que “permite tornar possível 

uma utilidade sem provocar a imedita satisfação do direito ou de parte dele”. Nesse ponto, 

oportuno destcar que “a satisfatividade cautelar no ambito de seus limites não pode gerar o 

pensamento de que seria possível a satisfatividade do direito de fundo” (SOARES, 2015, p. 19 

e 25). A instrumentalidade, segundo Pioro Calamandrei (2000, p. 41-42), “é o caráter que 

mais claramente distingue o procedimento cautelar”. Entrementes, Luiz Guilherme Marinoni 

(2018, p. 87) adverte que “a tutela cautelar é caracterizada pela instrumentalidade, mas em um 

sentido bastante diferente daquele que lhe foi atribuído pela doutrina clássica. A tutela 

cautelar não é um instrumento do instrumento”, trata-se a tutela cautelar de “um instrumento 

vocacionado a dar segurança à tutela do direito que se pretende ou que pode vir a ser 

ambicionada”. 

Além da instrumentalidade, a tutela cautelar caracteriza-se por ser uma medida 

temporária cuja “a pretensão à segurança erradica situação de perigo em satisfazer o direito 

ameaçado”, não tendo o objetivo de se tornar provimento definitivo, haja vista que se trata 

apenas de garantia da satisfação futura da parte (ASSIS, 2015, p. 354 e 377). A 

provisoriedade da tutela cautelar reside na limitação da duração temporânea dos efeitos 

(declarativos ou executivos), cuja duração limita-se “aquele período de tempo que deverá 

transcorrer entre o emanar do procedimento jurisdicional”, de modo que a provisoriedade dos 

procedimentos cautelares trata-se de “um aspecto e uma consequência de uma relação do 

procedimento antessente (cautelar) e aqueles do procedimento subsequente (definitivo), que 

assinalaria o início da cessação dos efeitos do primeiro” (CALAMANDREI, 2000, p. 25-27). 

A tutela cautelar não é satisfativa e está referida a uma provável tutela já requerida ou 

que poderá vir a ser solicitada, destinando-se a apenas a assegurar a tutela jurisdicional do 

direito, não sendo capaz de prestá-la ou de satisfazer ou realizar o direito, de maneira que na 

tutela cautelar sempre há “referibilidade a uma tutela ou situação substancial acautelada. 

Inexistindo referibilidade, não há direito acautelado, mas, sim, tutela satisfativa”. A 

referibilidade está relacionada à segurança que a tutela cautelar busca dar à tutela do direito, 

evidenciando-se a existência de satisfatividade a ausência da referibilidade e, assim, de 
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ausência de cautelaridade (MARINONI, 2018, p. 88-89). 

A cautearidade do direito no ordenamento jurídico brasileiro poderá ser feita de forma 

antecedente ao pedido principal ou de forma indicental ao processo, conforme consta no 

parágrafo único do artigo 294º do CPC
41

 e, na hipótese de ser requerida em caráter 

antecedente, deverá a petição inicial informar a causa principal e seu fundamento, expondo de 

forma sumária o direito para o qual se buscar a proteção, além de demonstar o perigo de dano 

ou risco para o resultado útil do processo, de maneira a demonstrar que a urgência é 

contemporanêa à propositura da ação e, “que surgida a situação de urgência, faz-se necessária 

a imediata propositura da demanda” (CÂMARA, 2017, p. 164). 

O atual CPC, dessa forma, permite a formulação de requerimento de povimento 

cautelar ante causam que tenha por objetivo conservar ou resguardar o resultado útil do 

processo, todavia, a pretensão principal deverá formulada por aditamento nos próprios autos, 

como ato de prosseguimento.
42

 O Magistrado, ao receber a petição inicial da tutela cautelar 

ante causam ,verificando a presença dos requisitos, determinará a citação do réu, 

independente de conceder ou não a liminar requerida, para que no prazo de cinco dias, caso 

queira, apresente constestação ao pedido cautelar e indique provas que pretenta a produção.
43

 

No caso em que for apresentada contestação, o prosseguimento observará o procedimento 

comum
44

, devendo o autor aditar o pedido com a apresentação da pretensão principal. 

Todavia, em caso de revelia, os fatos alegados serão pressumidos como aceitos pelo réu e o 

magistrado terá o prazo de cinco dias para o requerimento cautelar.
45

 Efetivada a cautelar 

requerida, o autor terá o prazo de trinta dias para aditar o pedido com a com a apresentação da 

pretensão principal, não sendo necessário o recolhimento de novas custas processuais
46

 

(ALVIM, 2017, p. 187 e seg.). 

 
41 “Art. 294. [...] Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em:  

:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
42 “Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 

(trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
43 “Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
44 “Art. 307. [...] Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.” 

(Código de Processo Civil de 2015). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
45 “Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como 

ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.” (Código de Processo Civil de 2015). 

Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 
de out. de 2019. 

46 “Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 

(trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível 

em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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O aditamento da petição inicial ante causam com a apresentação do pedido da 

pretensão principal trata-se de inovação do atual CPC que, como explanado anteriormente 

neste estudo, afastou-se da teoria de Francesco Carnelutti ao não tratar os procedimentos 

cautelares como tertium genus ao lado do processo de conhecimento e de execução, teoria 

essa adotada, até então, no ordenamento jurídico brasileiro. 

A tutela cautelar poderá ser requerida incidentalmente no processo, podendo constar 

na petição inicial ou ser requerida no curso do trâmite processual e estará dispensada do 

recolhimento de custas,
47

 bastando a parte demonstrar a presença a ocorrência de periculum in 

mora e do fumus boni iuris para que a segurança pleiteada lhe seja concedida, requisitos que 

serão tratados em tópico específico. 

 

7.2.1.2 Tutela provisória de urgência: natureza satisfativa 

 

A tutela antecipada inserida no ordenamento jurídico, por meio da Lei 8.952, de 1994, 

conteve a elasticidade indevida que se dava na utilização do poder geral de cautela, 

possibilitando a satisfação imediata do direito postulado (ZAVASCKI, 2000, p. 44). Todavia, 

a tutela antecipada, segundo Marcelo Negri Soares (2015, p. 14-16), “trata-se de uma 

aplicação nova de um instrumento antigo já experimentado nos interditos possessórios, na 

ação civil pública [...], não obstante possibilitar alguma inovação quanto aos fundamentos 

para a concessão” e a extensão e generalização da tutela antecipada no processo de 

conhecimento apenas ocorreu com o advento da Lei 8.952, de 1994, “essa é uma expertise 

tipicamente brasileira, não havendo precedentes no direito comparado, nem mesmo qualquer 

tentativa ou esboço no direito pátrio, ausente qualquer projeto legislativo anterior”. 

A concepção trazida na Lei 8.952, de 1994, como apontado anteriormente no presente 

estudo, teve sua “gênese no 1º Congresso Nacional de Direito Processual Civil, realizado em 

Porto Alegre, em julho de 1983”, evento de comemoração dos dez anos de vigência do CPC 

de 1973 que se tornou em foro para análises e para sugestões, teses ou propostas 

modificadoras ao sistema processual que, “naquela época, já era alvo de severas críticas, 

notadamente por afigurar-se descomprometido com a efetiva e rápida realização do direto 

material, chancelada pela necessidade da instrumentalidade do processo” (FIGUEIRA 

JUNIOR, 2010, p. 744). 

O advento da tutela antecipada permitiu a concessão de tutelas de caráter satisfativo no 

processo de conhecimento, “sem mais precisar recorrer a qualquer procedimento especial ou 

 
47 “Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.” (Código de 

Processo Civil de 2015). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/ 

L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 
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mesmo ao tiro próprio da ação cautelar”. Com a antecipação dos efeitos da tutela, ocorre a 

redistribuição do ônus do tempo no processo, isto é, o autor que teria que aguardar a entrega 

definitiva da prestação jurisdicional passa a usufruir dos efeitos desta decisão no curso 

processual, fazendo com que o réu que, inicialmente, seria beneficiado pela demora 

processual passe a se interessar em agilizar o andamento processual (FISCHMANN, 2010, p. 

602-605). 

Ovídio Baptista da Silva (1985, p. 11-12) 
  

afirma que a antecipação dos efeitos da 

tutela não prescinde o natural desenvolvimento posterior da relação processual, servindo a 

antecipação da eficácia sentencia para poupar o autor da ação “daquela constrangedora 

situação de mendicante de despachos e sentenças, desde que obtido desde logo o resultado 

que o processo de conhecimento apenas ao final daria”, desaparecendo para ele a urgência da 

sentença definitiva, onerando, todavia, o demandado que “passará a desesperar-se com a 

lentidão do aparelho judiciário". 

Neste ponto oportuno, destaca-se que “não é apenas a qualidade da coisa julgada 

material que dá conteúdo jurídico a um provimento, nem é somente a tutela marcada pela 

coisa julgada material que incide sobre as relações substanciais”, por intermédio da tutela de 

cognição sumária satisfativa é possivel a realização antecipada das consequências concretas 

do profimento definitivo, isto é, o direito material afirmado, “que preexiste à sentença de 

cognição exauriente”, poderá ser satisfeito de forma provisória. A técnica antecipatória, dessa 

forma, “produz a tutela material ou o efeito jurídico que, a princípio, viria apenas ao final. 

Um efeito que, por óbvio, não descende de uma eficácia que tem a mesma qualidade da 

eficácia da sentença” (MARINONI, 2018, p. 109). 

A natureza jurídica da tutela, segundo Marcelo Negri Soares (2015, p. 18-20), 

antecipada “deita suas raízes na teoria das chamadas cautelares satisfativas, originárias na 

doutrina italiana”, distanciando-se da “tutela cautelar por seus pressupostos, caracteristicas e 

requesitos”. A tutela antecipada não se enquadra como provimento constitutivo, condenatório 

ou meramente declaratório, pois “é tema do direito processual, técnica processual para se 

antecipar efeitos que se conseguiriam com a sentença definitiva”, de forma que “ao se 

conceder uma tutela antecipada, não se estará constituindo, condenando nem declarando 

direito algum, pois o direito será reconhecido ou não por ocasião da sentença”. A tutela 

antecipada é tipicamente mandamental e executiva lato sensu. Assim, verifica-se que “a 

natureza jurídica da tutela antecipada é mesmo de uma decisão interlocutória em 

adiantamento parcial ou total do pedido metório, com eficácia mandamental e executiva lato 

sensu”. 

A atual legislação processual brasileira relaciona os conceitos de sentença e de decisão 
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interlocutória “tanto com o conteúdo do provimento (resolver ou não o mérito da causa, 

consoante aos artigos 485º e 487º do CPC), quanto à sua localização na cadeia 

procedimental”. A sentença, segundo o critério topológico, é o ato que põe fim à fase de 

conhecimento ou à execução. A decisão interlocutória, de acordo com atual legislação 

processual, trata-se de todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja 

sentença.
48

 Desta feita, como a decisão que antecipa os efeitos da tutela não possui aptidão 

para julgar o mérito de forma definitiva, trata-se de uma mera decisão interlocutória (RAATZ, 

2018, p. 94). 

A decisão que concede a tutela antecipada, apesar de não se tratar de sentença, 

“permite a imediata realização prática do direito alegado pelo damandante, revelando-se 

adequada em casos nos quais se afigure presente uma situação de perigo iminente para o 

próprio direito substancial (perigo de morosidade)” (CÂMARA, 2017, p. 160). A antecipação 

dos efeitos da tutela, portanto, está em perfeita consonância com os princípios do acesso à 

justiça, do devido processo legal e da duração razóavel do processo, ao conceder uma 

jurisdição plena, na medida em que permite que o direito sempre seja preservado e protegido 

(SOARES, 2015, p. 16). 

O respeito ao devido processo legal é exigência para que a duração do processo seja 

razoável, de maneira que o exercício do contraditório e da ampla defesa não deva representar 

contradição à economia processual ou à segurança jurídica, pois, todos os princípios e valores 

consagrados na CF/88 devem ser conciliados e harmonizados, para que um não anule os 

demais. Para tanto, deve-se utilizar o critério da razoabilidade para que todos coexistam e 

vigorem, na medida do possível. De forma que se deduz que os predicados do devido 

processo legal tenham sido respeitados, quando o procedimento não é tido como 

inconstitucional, ao passo que a duração imposta pelo procedimento legal, quando suplantada, 

“estar-se-ia incorrendo em ofensa à garantia de razoável duração do feito, assegurada pelo inc. 

LXXVII da Constituição” (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 686). 

O direito fundamental processual de acesso à justiça, esculpido no artigo 5º, XXXV, 

da CF/88, impede a lei de excluir da apreciação do órgão judiciário qualquer ‘lesão ou ameaça 

a direitos’, assumindo, assim, a atividade jurisdicional dois propósitos abrangentes: o de 

reparar e o de prevenir. Desta feita, “a resposta do órgão judiciário à postulação da parte 

 
48 “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio 
do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485  e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 

como extingue a execução. 

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.” 

(Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art485
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art487
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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revestir-se-á necessariamente dos atributos da tempestividade – justiça tardia é uma forma 

requintada de injustiça – e de adequação à natureza do conflito”, isto é, a jurisdição deve ser 

efetiva, pois, do contrário, não necessitaria prevenir ameaças, posto que “inexiste 

incompatibilidade absoluta entre dois marcos aparentemente contraditórios: o da eficiência da 

atividade jurisdicional, em que avulta a celeridade, e o da garantia da atividade jurisdicional”. 

Neste ponto, oportuno asseverar que a eficiência não legítima “o sacrifício total dos direitos 

fundamentais processuais, pois tal implicaria ‘negar todo o sistema de tutela jurisdicional do 

direito’” (ASSIS, 2015, p. 364). 

O processo se “imantou da força instrumental de tutela real, concreta, de todos os 

direitos ameaçados ou violados” diante da assunção do Estado democrático de direito do 

encargo de declarar, implementar e fazer efetivos os direitos fundamentais, de forma que o 

acesso à justiça, que é um direito fundamental, “compreenda atividades tanto formais como 

materiais, por parte dos agentes responsáveis pela tutela jurisdicional assegurada pela 

Constituição”. 

No sentido formal, o acesso livre em condições de igualdade ao órgão competente, 

para tutela dos direitos subjetivos materiais lesados ou ameaçados, deve ser garantido a todos, 

sem qualquer tipo de discriminação. No sentido formal, no entanto, devem ser proporcionados 

provimentos judiciais idôneos e efetivos, para atuar no direito material, após o adequado 

contraditório. Desta forma, o processo no Estado democrático de direito deve proporcionar a 

todos uma tutela procedimental e substancial justa, adequada e efetiva, razão pela qual, 

modernamente, fala-se “em garantia de um processo justo, de preferência à garantia de um 

devido processo legal” (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 680-681). 

Neste sentido, entende-se, com as palavras de Mauro Capeletti (1988, p. 11), que “o 

acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico 

dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 

não apenas proclamar o direito de todos”. 

Humberto Theodoro Junior (2010, p. 691) afirma que “os direitos fundamentais, 

quaisquer que sejam, não podem ser negados ou violados pelo Estado a quem a Constituição 

incumbiu a função, não só de proclamá-los, mas sobretudo de implementá-los”, de modo que 

os malefícios advindos da duração razoável do processo, quando graves e iminentes, “se 

evitam ou reparam pelos remédios da tutela de urgência; os prejuízos de duração não 

razoável, como falha ou deficiência do serviço judiciário, se sanam pela responsabilidade civil 

objetiva do Estado, prevista no artigo 37º, § VI, da Constituição”. 

Desta feita, a tutela de urgência antecipada, em consonância com os princípios da 

duração razoável e do devido processo legal, possibilita que os direitos não sejam negados ou 
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violados ao permitir providência judicial, em caráter de urgência, que atue no plano da 

eficácia dos provimentos judiciais e possibilite a antecipação dos efeitos práticos 

mandamentais ou executivos do próprio pedido potencialemte tendente à formação da coisa 

julgada material, “sem rejuízo da cognição plena e exauriente diferida, decorrentes da 

aplicação do princípio do devido processo legal” (SOARES, 2015, p. 21). 

O instituto da antecipação da tutela possibilita a outorga aos cidadãos de “tutela 

jurisdicional efetiva, por meio de uma medida que seja imediatamente idônea a produzir 

efeitos em todo ou em parte coincidentes com a sentença final, sem a necessidade de obter a 

autoridade judicial de um processo fundado em cognição plena”, ainda que a decisão 

jurisdicional empregada para tanto tenha natureza provisória (RAATZ, 2018, p. 96). A técnica 

antecipatória proporciona a redistribuição do ônus do tempo no processo, permitindo a 

observância do devido processo legal e da duração razoável. Todavia, a tutela não poderá ser 

antecipada em caso de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
49

, isso em razão da 

natureza provisória da congição sumária não exauriente
50

. 

A provisoriedade da tutela antecipada, segundo Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 

121-122), “deve ser entendida como a sua incapacidade de definir a controvérsia, por absoluta 

falta de idoneidade para a declaração ou, em outros termos, para a produção de coisa julgada 

material”, de maneira que a satisfatividade da tutela sumária não é contraditória com a sua 

estrutura, mesmo em eventual irreversibilidade de seus efeitos fáticos, pois “nada impede que 

uma tutela que antecipe a realização do direito e produza efeitos fáticos irreversíveis seja – do 

ponto de vista estrutural – provisória, ou melhor, incapaz de dar solução definitiva ao mérito”. 

Para a adequada interpretação da vedação à irreversibiliade, “não basta afirmar que a tutela 

antecipada não pode prejudicar o juízo de cognição exauriente, nem criar determinadas 

situações jurídicas. É também necessário deixar claro que a tutela antecipada pode produzir 

efeitos fáticos irreversíveis”. 

Desta forma, a satisfatividade no plano prático e provisoriedade no plano normativo 

são as notas essenciais do conceito de tutela antecipada, ao passo que a urgência advinda do 

perigo na demora é o seu fundamento, por justificar a sua concessão com base em cognição 

sumária, em virtude de que, em determinadas situações, a prolongada insatisfação de um 

direito provável poderá causar prejuízo juridicamente relevante” (RAATZ, 2018, p. 96). 

A tutela provisória de urgência satisfativa, da mesma forma que a de natureza cautelar, 

 
49 “Art. 300. [...] § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 
50 “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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poderá ser requerida incidentalmente no processo ou, em situação em que a urgência é 

contemporânea à propositura da ação, poderá requerer a concessão da anteciapação da tutela 

em caráter antecedente
51

, hipótese na qual poderá a petição incial se limitar ao requerimento 

da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, expondo a lide, o direito que se 

pleiteia e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
52

 O atual Código de 

Processo Civil brasileiro, a fim de atender a situação excepcional de impossibilidade de o 

advogado preparar a petição inicial da ação de conhecimento diante da urgência na obtenção 

da tutela, franqueou possibilidade de ser formulado requerimento de tutela antecipada na 

forma antecedente mediante a simples indicação do pedido de tutela final. “É possível que o 

legislador tenha imaginado que a parte, em determinados casos, possa não ter tempo para 

apresentar ao seu advogado os documentos necessários para a finalização da petição inicial” 

(MARINONI, 2018, p. 133). 

No cenário em que a tutela satisfativa é concedida pelo Magistrado em caráter 

antecedente, o demandante deverá, no prazo de quinze dias ou em outro prazo maior fixado, 

aditar a petição inicial, a fim de complementar a sua argumentação e confirmar o pedido de 

tutela final, podendo coligir aos autos novos doumentos e a inércia quanto ao aditamento da 

exordial acarretará na extinção sem resolução de mérito. Entrementes, na hipótese de não 

concedida a tutela requerida, o demandante terá o prazo de cinco dias para emendar a peça 

vestibular, sob pena de ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução de mérito.
53

 

O demandado, diferentemente do que ocorre na tutela provisória antecedente de 

natureza cautelar, não será citado para apresentar defesa quanto ao pedido de tutela provisória 

satistafiva, feita em caráter antecedente, apenas sendo citado e intimado para audiência de 

concialiação ou mediação e, na eventualidade de não ocorrer a autocomposição, terá o prazo 

de quinze dias, a contar da data de realização da audiência, para apresentar defesa.
54

 No 

 
51 “Art. 294. [...] Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 
52 “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Disponível 

em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 
53 “Art. 303. [...] 

§ 1º [...] 

II – o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ; 

III – não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 . 
§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser 

extinto sem resolução de mérito.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 11 de out. 2019. 
54 “Art. 303. [...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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entando, caso a tutela requerida em caráter antecedente tenha sido concedida, o demandado, 

ao ser citado e intimado da decisão, deverá interpor o recurso cabivel, sob pena da decisão se 

tornar estável.
55

 

A formatação dada pela atual legislação processual civil brasileira à tutela provisória 

de urgência satisfativa pleiteada, em caráter antecedente, gera receios, como o externado por 

Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 133), ao expor seu temor de que “o requerimento de tutela 

antecipada, mediante petição inicial ‘inacabada’, infelizmente poderá ser generalizado na 

prática forense, na medida em que “urgência contemporânea à propositura da ação” é algo que 

não pode ser medido com precisão”, o que, segundo ele, permitiria que a parte mascarasse a 

situação de urgência ao “pedir tutela antecipada sem correr qualquer risco de ser vencido no 

processo – na medida em que, para a extinção do processo quando a tutela antecipada é 

indeferida, basta o não aditamento da petição inicial”, situação que somente será impedida por 

intermédio do rigor judicial. 

Ante o exposto neste tópico e no anterior, é necessário diferenciar as subespécies de 

tutela de urgência, pois a tutela cautelar se movimenta para acautelar outro processo (seja 

conhecimento ou execução), não sendo concebida para não conceder nenhuma satisfatividade, 

mas para segurança do resultado prátio da ação, ao passo que a tutela satisfativa antecipa 

parcial ou total o próprio pedido principal, ou seja, do bem da vida (SOARES, 2015, p. 25). A 

satisfação, desta forma, trata-se do elemento central de distinção entre “a tutela antecipada 

(tutela satisfativa de urgência) da tutela de simples segurança (cautelar) que constitui uma 

forma de proteção que ainda não satisfaz, mas, apenas assegura à futura satisfação, o direito 

afirmado pelo requerente” (SILVA, 1996, p.11). 

 

7.2.1.3 Requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência 

 

À concessão da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar quanto de 

natureza satisfativa, faz-se necessária a demonstração de ocorrência de situação de perigo de 

dano iminete, resultante da demora do processo (periculum in mora), requesito que “pode ter 

por alvo a própria existência do direito material (caso em que será adequada a tutela de 

urgência satisfativa) ou a efetividade do processo (hipótese na qual é adequada a tutela 

cautelar)”. Além do periculum in mora, para concesão de tutela de urgência, exige-se também 

 

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem 
resolução do mérito.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 de out. 2019. 
55 “Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a 

conceder não for interposto o respectivo recurso..” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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a presença do fumus boni iuris, isto é, da probabilidade de existência do direito
56

 (CÂMARA, 

2017, p. 160). 

O demandante, ao requerer a concessão de tutela provisória de urgência, deve 

demonstrar a plausibilidade do direito alegado a fim de ser possível ao julgador “formar uma 

convicção ou uma avaliação de credibilidade sobre o direito alegado”, de maneira que o 

deferimento do pedido e da medida pressupõe a consideração pelo julgador de que “existem 

grandes e palpáveis chances de que haverá correspondência entre o conteúdo da cognição 

aferida, no momento da tutela provisória e o conteúdo da cognição obtida, na decisão final de 

mérito, justificando-se a concessão de tutela de urgência” (ALVIM, 2017, p. 153). 

A demonstração da plausibilidade do direito é ônus do demandante, que poderá ser 

cumprida por meio de prova documental, produzida com a inicial e de prova testemunhal 

colhida em audiência de justificação, “mecanismo tradicional do nosso direito para subsidiar a 

ausência de prova ou revelando-se insatisfatória ou insuficiente para persuadir o juiz, a prova 

pré-constituída ministrada com a inicial” (ASSIS, 2015, p. 413). 

Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 131) afirma que a norma, quando se refere a 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, “há de se ter presente a necessidade de 

tomar em conta as provas, presunções, regras de experiência e argumentos que evidenciam a 

probabilidade dos pressupostos para a tutela (final) do direito”. 

A probabilidade do direito, segundo Igor Raatz (2018, p. 149), “nada mais é que uma 

redução do módulo probatório ou, se quisermos, uma espécie de standart probatório menos 

rigoroso que aquele a ser construído linguisticamente quando da concessão da tutela 

definitiva”. 

Desta feita, a probabilidade do direito “significa que, no espírito do juiz, a pretensão 

processual localiza-se no estágio meio indefinido que medra entre a incerteza e a convicção”, 

permitindo ao julgador tutelar “o interesse que lhe parece mais provável, garantindo-o contra 

o risco alegado, no confronto com o interesse menos provável "(ASSIS, 2015, p. 414). 

Como visto anteriormente, para a concessão da tutela provisória de urgência, é 

necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e “da urgência da tutela 

pleiteada, seja pelo perigo de dano, seja por ficar caracterizado o risco ao resultado útil do 

processo”. No perigo de dano, numa acepção mais ampla, “está inegavelmente presente o 

elemento ‘cautelaridade’, pois se busca, em última análise, resguardar o resultado útil do 

processo, sua efetividade enquanto prestação de tutela jurisdicional”, de forma que a urgência, 

 
56 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Código de Processo Civil de 2015). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 

de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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em sentido amplo, “requer pronta intervenção do Judiciário”. A urgência na tutela de urgência 

antecipada “trata-se do risco de dano no mundo empírico, estando o bem da vida submetido a 

perigo, ao passo o perigo de dano cautelar representa o risco de que o processo, enquanto 

instrumento, se mostre inútil” (ALVIM, 2017, p. 156-157). 

A urgência da tutela pleiteada deve estar alicerçada “em elementos objetivos, capazes 

de serem expostos de forma racional, e não em meras conjecturas de ordem subjetiva”, 

bastando ao demandante demonstrar a probabilidade da ocorrência do dano ou do ato 

contrário ao direito, por meio de “circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz 

de fazer surgir dano ou ilícito no curso do processo” (MARINONI, 2018, p. 128). 

Os dois requisitos eleitos no vigente CPC para a concessão da tutela provisória de 

urgência, a probabilidade do direito e a urgência, estão em conformidade com o entendimento 

de parte da doutrina que, ao tempo do revogado Código de 1973, entende que a “prova 

inequívoca de verossimilhança das alegações” e o “fumus boni iuris”, não apresentavam graus 

diferentes de probabilidade do direito (ALVIM, 2017, p. 152). 

O nível de profundidade da cognição da decisão, acerca da tutela de urgência é o 

mesmo, seja na medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. “Tanto num caso como 

no outro, deve a decisão ser aposada em cognição sumária, a qual leva à prolação de decisão 

baseada em juízo de probabilidade (fumus boni iuris)”, distinguindo-se apenas quanto ao tipo 

de situação de perigo existente, isto é, “havendo risco de que a demora do processo produza 

dano ao direito material, será cabivel a tutela de urgência satisfativa, existindo risco de que a 

demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá tutela de urgência cautelar” 

(CÂMARA, 2017, p. 161). 

Por último, insta asseverar, que a paridade dos requisitos para a concessão das 

subespécies de tutela provisória de urgência permite a fungibilidade entre as tutelas cautelar e 

satisfativa, permitindo ao julgador conceder à medida que entender mais adequado, mesmo 

que diversa da pleiteada pelo demandante.
57

 

 

7.2.2 Tutela de evidência 

 

O atual Código de Processo Civil
58

, no mesmo sentido do contido no artigo 273º, II do 

 
57 “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. 
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 

disposto no art. 303.” (Código de Processo Civil de 2015). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 de out. 2019. 
58 “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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revogado Código de 1973,
59

 “institui uma técnica processual destinada a viabilizar a tutela do 

direito do autor quando os fatos constitutivos do direito são incontroversos ou evidentes e a 

defesa é infundada, e, portanto, quando o exercício da defesa pode ser visto como um abuso” 

(MARINONI, 2018, p. 276). 

Técnica processual que está esculpida no atual ordenamento jurídico sob a 

denominação de “tutela da evidência”, que diferentemente da tutela da urgência, não se 

preocupa com eventual risco ao qual o bem da vida pleiteado está sujeito ou com o eventual 

risco de inutilidade do processo,
60

 “a idéia do instituto é afastar, provisoriamente, a 

permanência de um estado notório de ilicitude ou injustiça, de clara incompatibilidade com as 

normas de direito material”, de maneira que, por intermédio de uma decisão provisória e de 

cognição sumária, permite que “a prestação jurisdicional se ajuste à realidade dos fatos, 

antecipando o bem da vida para naquele que é prestigiado pela ordem jurídica, mas que tem o 

exercício do seu direito indevidamente impossibilitado ou limitado”. Caracterizando-se a 

tutela da evidência como “um mecanismo de redistribuição do ônus do tempo processual”, 

por meio do qual “o peso do tempo do processo será transferido do autor (eu antes deveria 

aguardar todo o trâmite processual, até final decisão de mérito) para o réu (que se verá 

privado do bem da vida provisória e antecipadamente)” (ALVIM, 2017, p. 70-71). 

A palavra evidência leva a um juízo intermediário entre a probabilidade e a certeza. A 

evidência deve ser analisada no plano dos standarts de convencimento, da mesma forma 

como as expressões: probabilidade do direito, direito líquido e certo, evidência do direito, 

entre outras, de modo a evitar resvalos filosóficos (RAATZ, 2018, p. 190). 

Funda-se a tutela da evidência, na pretensão de tutela imediata, apoiada em 

comprovação suficiente do direito material, pela qual é possível aferir a liquidez e certeza do 

direito pleiteado, partindo do princípio de que a duração do processo não deve redundar em 

 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso 

em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, 

a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Código de Processo 

Civil de 2015). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. 

Acesso em: 20 de out. 2019. 
59 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 

alegação e: 

[...] II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” (Código 
de Processo Civil de 1973). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. 

Acesso em: 20 de out. 2019. 
60 Como é obvio, a tutela da evidencia não pode ser confundida com a tutela cautelar ou com a tutela 

antecipatória que se funda em perigo. O art. 311 diz expressamente que a tutela de evidência independe “da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm
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maior prejuízo para quem já demonstrou, satisfatoriamente, melhor direito dentro do conflito 

material que será provido definitivamente na decisão final (THEODORO JUNIOR, 2015, p. 

675). 

O instituto da tutela da evidência vincula-se “aos casos em que, mais do verossímil, a 

pretensão processual deduzida pelo autor desfruta de alta probabilidade de certeza, impedindo 

ou tornando inócua contestação séria e relevante do réu”, casos em que o tempo da 

formulação pelo julgador da regra jurídica concreta (cognição) ou de realizá-la no mundo real 

(execução) “revela-se injusto e é causa do desprestígio da atividade judiciária”. O sistema 

processual brasileiro, por meio da tutela da evidência, permite o reconhecimento dessas 

situações e possibilita que seja outorgado ao demandante, com presteza, responda à sua 

pretensão, independentemente da urgência (ASSIS, 2015, p. 356). 

A tutela provisória da evidência possui natureza satisfativa, prescindindo da urgência 

para a sua concessão, tratando-se, dessa forma, de uma “tutela antecipada não urgente, isto é, 

de uma medida destinada a antecipar o próprio resultado do prático final do processo, 

satisfazendo-se na prática, o direito do demandante, independentemente da presença de 

periculum in mora”, tratando-se ainda, de uma técnica de antecipação da tutela compatível 

com a garantia constitucional da duração razoavel do processo, “por força da qual a 

aceleração do resultado do processo se apresenta como uma sanção imposta àquele 

demandado, que exerce seu direito de defesa de forma abusiva, com o único intuito de 

protelar o andamento do processo”. Desta feita, a tutela da evidência configura-se em uma 

“técnica de aceleração do resultado do processo, criada para casos em que se afigura evidente 

[..] a existência do direito material” (CÂMARA, 2017, p. 172-173). 

Desse modo, a tutela da evidência tem como finalidade a proteção de direito notório 

do demandante, cuja liquidez e certeza tenha sido devidamente demonstrada e comprovada, 

ou na hipótese da defesa apresentada ser frágil ou restar evidenciado o manifesto intuito 

protelatório do demandado.
61

 Desta feita, para a concessão da tutela da evidência, o 

comportamento do demandado é considerado, posto que atraia para si sanção processual pelo 

abuso do direito de defesa ou pela prática de atos protelatórios, a análise do comportamento 

processual do demandado permitindo ao julgador adiantar os feitos do pedido, precipitando a 

entrega do bem da vida ao demandante. Todavia, “a defesa de mérito infundada não é causa 

bastante à antecipação. É preciso o efetivo retardamento do processo”, isto é, “a apresentação 

 
61 Um direito é evidenciado de pronto quando é demonstrado desde logo. Para a tutela de evidência, contudo, são 

necessárias a evidencia do direito do autor e a fragilidade da defesa do réu, não bastando apenas a 

caracterização da primeira. A defesa deve ser frágil, de modo que seu exercício, ao dilatar a demora do 

processo, configure abuso. Note-se, aliás, que de lado o inciso I do art. 311 – que fala expressamente em abuso 

de direito de defesa –, os demais incisos deste artigo representam hipóteses em que o direito é evidente e a 

defesa de mérito deve ser frágil (MARINONI, 2018, p. 277). 
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de infundadas razões de direito, ou se há razões de fato frágeis e em desacordo com a prova 

documental já produzida, salvo no caso de impugnação insuficiente dessa prova, não autoriza 

a antecipação”, pois seria o caso “de julgamento antecipado da lide” (ASSIS, 2015, p. 496-

500). 

Luiz Guilherme Marinoni afirma que a tutela da evidência resulta da admissão que: “i) 

o tempo do processo não pode ser jogado nas costas do autor [..]; ii) portanto, o tempo do 

processo deve ser visto como um ônus; iii) o tempo deve ser distribuído entre os litigantes em 

nome da necessidade de o processo tratá-los de forma isonômica” (MARINONI, 2018, p. 

276). 

Na tutela de evidência, para Araken de Assis (2015, p. 496), não há “a composição 

ope judicis dos princípios da segurança e da efetividade, fundamento constitucional da tutela 

de urgência. A antecipação baseia-se em outro direito fundamental: o da prestação 

jurisdicional sem indevidas dilações”, razão pela qual para sua concessão é prescindível a 

urgência. 

Como visto, a concessão da tutela da evidência está vinculada à análise das provas 

apresentadas pelo demandante, da verificação da fragilidade da defesa ou pelo manifesto 

propósito protelatório demonstrado pelo demandado, o que revela que a tutela de evidência, 

sempre será pleiteada de forma incidental ao processo, diferentemente como o que ocorre com 

a tutela de urgência. Todavia, quando os fatos alegados puderem ser comprovados apenas 

documentalmente e, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou em súmula 

vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, a atual legislação processual civil permite o deferimento da 

tutela da eviência inaudita altera parte
62

 (CÂMARA, 2017, p. 174). 

O vigente CPC, como demonstrado no presente estudo, estabelece duas espécies de 

tutelas provisórias cujos fundamentos, embora distintos, justificam “a sumariedade e a 

provisoriedade, ora em razão da urgência, ora para evitar injustiças evidentes e flagrantes no 

plano de direito material”. 

O gênero tutela provisória esculpido na atual legislação processual brasileira, segundo 

Eduardo Arruda Alvim (2017, p. 72) tem o mesmo sentido constitucional de ser, isto é, a 

efetividade do acesso à Justiça e do devido processo legal.  

 

 
 

62 “Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

[...] II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III (Código de Processo Civil de 

2015). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 

20 de out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art311ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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8 TUTELAS PROVISÓRIAS COMO MEIOS DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE 

HUMANA E DE EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA 

PERSONALIDADE 

 

O surgimento do Estado democrático de direito é fruto da incapacidade do Estado 

Liberal de Direito e do Estado Social de Direito em atender as constantes e progressivas 

demandas sociais, “em especial no âmbito da idéia de liberdade e igualdade, da limitação do 

poder, da proteção e implementação dos diretos que surgiram no caldo da cultura do modelo 

da economia de mercado e da sociedade massificada” (ESPINDOLA; SALDANHA, 2010, p. 

63). Esse novo modelo de Estado distingue-se do Estado Social de Direito por ser dotado de 

“conteúdo transformador da realidade” e não visa, tão-somente, “à adaptação melhorada das 

condições sociais de existência” (STRECK; MORAIS, 2006, p. 44). Representando, desta 

forma, no Estado democrático de direito, a aspiração constitucional de se realizar o Estado 

Social. 

A transmutação do Estado absolutista até a chegada ao Estado democrático de direito 

implicou em transformações nas concepções de direito e de jurisdição e, não, apenas na 

roupagem do Estado.  

A mudança da forma de Estado e assunção da função jurisdicional por ele, isto é, a 

função de solucionar os conflitos buscando-se a pacificação social, permitiu que todos 

passassem a serem tratados de forma igual, independente da força física, financeira ou do 

intelecto, posto que, nas palavras de Mitidiero (2019, p. 77) “a juricidade do Estado – por 

conter em si a ideia de direito – remete à ideia de justiça, que de seu turno impõe a 

necessidade de igualdade de todos perante a ordem jurídica”, passando os conflitos a serem 

resolvidos por meio da observância dos fatos e de seu enquadramento aos comandos legais, 

independentemente da classe social dos litigantes. 

Igor Raatz (2018, p. 22) entende que a solução de conflitos pelo Estado, por 

intermédio da função jurisdicional, deve ser considerada como um serviço assegurado pelo 

Estado de satisfazer a demanda por justiça formulada pelos cidadãos, “o que nos leva a crer 

que não se trata de uma tutela jurisdicional qualquer, mas, sim, uma tutela jurisdicional que 

seja suficientemente capaz de proteger as diferentes situações de direito material”, ou seja, o 

acesso à justiça não se trata de “mero acesso formal ao Judiciário”, engloba “também o direito 

a uma tutela jurisdicional adequada ao direito material deduzido em juízo, efetiva e prestada 

em prazo razoável”. 

O cidadão poderá acionar a função estatal da jurisdição, por intermédio do exercício 

do direito de ação perante o Poder Judiciário, órgão estatal responsável pela execução da 

https://www.sinonimos.com.br/aspiracao/
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função da jurisdição, direito este que deve ser compreendido como “direito à tutela adequada, 

efetiva e tempestiva mediante processo justo” (MITIDIERO, 2019, p. 79). 

A amplitude do direito de ação, inclusive, está protegido no artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal do Brasil
63

, que limita o campo de atuação do legislador ao impedir que 

a lei exclua da apreciação do órgão judiciário qualquer lesão ou ameaça a direitos, de modo 

que, para Araken de Assis (2015, p. 364), “a atividade jurisdicional assume dois propósitos 

abrangentes: o de reparar e o de prevenir. É imperioso, segundo se extrai desses propósitos, 

que a jurisdição seja efetiva, pois do contrário não necessitaria prevenir ameaças”. 

Destarte, o exercício ao direito fundamental de acesso à justiça “não se limita à 

simples petição ao Poder Judiciário, mas ao direito de uma pronta e efetiva resposta, em um 

prazo razoável, além do julgamento imparcial por um juiz ou tribunal, da observância do 

devido processo legal e das demais garantias processuais e constitucionais” (ABREU, 2008, 

p. 336). A efetividade do acesso à justiça, desta forma, está intimamente conectada à entrega 

da prestação jurisdicional em prazo razoável, posto que a cognição exauriente necessite de 

determinado lapso temporal para ser realizada de forma justa e adequada, isto é, com a 

observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 

A preocupação existente acerca da entrega efetiva da prestação jurisdicional elevou o 

direito à duração razoável do processo ao patamar de direito fundamental, com a EC brasileira 

n. 45 de 2004, que inseriu o inciso LXXVIII ao artigo 5º
64

, preocupação, novamente, 

demonstrada pelo legislador que, ao elaborar o atual CPC, fez constar no artigo 4º que “as 

partes têm o direito de obter em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfatória”.
65

 

A efetividade do acesso à justiça está associada à observância do devido processo 

legal e à questão temporal do processo. O devido processo legal, para o Ministro do STF Luiz 

Fux (2001, p. 229-230): “está encartado no direito ao processo como direito ao meio de 

prestação da jurisdição, que varia conforme a natureza da tutela de que se necessita. O direito 

à jurisdição não é senão o de obter uma justiça efetiva e adequada”, de maneira que “uma 
 

63 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” (Constituição 

Federal do Brasil). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 

em: 05 de set. 2019. 
64 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
[...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” (Constituição Federal do Brasil). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 05 de set. 2019. 
65 Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/ 

lei/l13105.htm. Acesso em: 05 de set. 2019. 
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indefinição do litígio pelo decurso excessivo do tempo não contempla à parte o devido 

processo legal, senão mesmo o ‘indevido’ processo”. 

Desta feita, a entrega da prestação jurisdicional “revestir-se-á necessariamente dos 

atributos da tempestividade – justiça tardia é uma forma requintada de injustiça – e de 

adequação à natureza do conflito”. Na perspectiva constitucional, “inexiste incompatibilidade 

absolutos entre dois marcos, aparentemente contraditórios: o da eficiência da atividade 

jurisdicional, em que avulta a celeridade, e o da garantia da atividade jurisdicional” (ASSIS, 

2015, p. 364), assim, a efetividade da prestação jurisdicional deve ser realizada de forma 

qualitativa, isto é, prestada de forma efetiva, desrespeitando “a cidadania processual 

materializada no exercício do devido processo” (RAATZ, 2018, p. 22). 

Como tratado anteriormente, a complexidade da causa, a atuação do órgão 

jurisdicional e o comportamento dos litigantes e de seus procuradores são as principais causas 

que levam a tardança do curso processual, de modo que as tutelas provisórias, por se tratarem 

de tutelas sumárias, permitem a efetividade do acesso à justiça ao “distribuir de forma 

isonômica o ônus do tempo no processo, adequando-o as necessidades nele evidenciadas a 

fim de que a tutela jurisdicional seja prestada de forma efetiva aos direitos e em prazo 

razoável” (MITIDIERO, 2019, p. 78). As tutelas provisórias, parafraseando Piero 

Calamandrei (2000, p. 209), são dirigidas a dar eficácia e seriedade à função jurisdicional, 

além de defender os direitos subjetivos outorgados pelo ordenamento jurídico. 

A concessão da tutela provisória pode ocorrer em qualquer fase do processo, ou 

mesmo na sentença, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e IV do artigo 311º da atual 

legislação processual civil
66

 que, somente após a manifestação da parte contrária, será possível 

a antecipação liminar dos efeitos da tutela, bem como, como visto no presente estudo, a tutela 

provisória de urgência poderá ser concedia em caráter antecedente. Isso é, “em qualquer 

momento no curso do processo em que estiver presente a ‘urgência’ ou ‘cautelaridade’, 

caracterizada pelo risco de que o processo, enquanto instrumento, se mostre inútil” afigura-se 

possível a concessão de tutela provisória (ALVIM, 2017, p. 108). 

Destarte, a legislação processual, salvo as exceções contidas nos incisos I e IV do 

artigo 311º, permite que o julgador conceda a tutela inaudita altera parte, condicionando 

apenas a análise sumária dos elementos processuais, motivo pelo qual se entende que nas 

hipóteses em que a tutela provisória pleiteada tratar de direitos fundamentais ou de direitos da 

 
66 “Art. 311 [...] I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 

parte; 

[...] IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” (Código de Processo Civil de 2015). 

Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 

de out. 2019. 



107 

 

 

 

personalidade, o julgador deve analisar de pronto a presença dos requisitos para a concessão 

da medida pleiteada, não podendo condicionar sua apreciação a apresentação da defesa, 

podendo valer-se de do expediente da justificação prévia para averiguar os fatos narrados. 

A necessidade apontada emerge-se da base axiológica dos direitos fundamentais e dos 

direitos de a personalidade ser a dignidade da pessoa humana, por intermédio da qual o 

indivíduo passou a ser o início e o fim do debate e cujos valores explicam e dirigem as ações 

do Estado e do direito. De maneira que, condicionar a apreciação da tutela requerida a 

apresentação de defesa estar-se-á negando a proteção efetiva dos direitos mais caros ao 

indivíduo, agravando-se a situação, pela distante pauta de audiência, quando a apresentação 

da defesa poderá ser realizada no prazo de quinze dias, a contar de audiência de conciliação 

ou medição.
67

 

Assim, a compreensão de que o julgador poderia condicionar a apreciação de tutela 

provisória à apresentação de defesa, levaria ao entendimento de que a lei permitiria a 

exposição dos direitos fundamentais ou da personalidade ao risco de dano irreversível, ou de 

dificil reparação, negando ao cidadão tutela efetiva de seus direitos de maior jaez e 

confrontando a dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico 

brasileiro. O condicionamento da apreciação da tutela provisória à apresentação de defesa 

configura-se, desta forma, em negativa de outorga de poderes ao julgador para prestação a 

tutela jurisdicional de maneira efetiva, algo inerente à sua função. Um magistrado sem poder, 

segundo Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 126), “é um juiz sem responsabilidade social ou, 

pelo menos, com responsabilidade social limitada”. 

Não obstante, o presente estudo abordou as tutelas provisórias como meio de proteção 

imediata dos direitos de personalidade, revelando-se adequado ressaltar que “todo indivíduo 

possui direito de proteger-se contra atentados dirigidos à sua personalidade por meio de atos 

de legítima defesa, desde que estes atos de defesa não ultrapassem os limites do indispensável 

à autotutela da personalidade”, em conformidade com o que se extrai do Código Civil 

brasileiro, que prevê “três modalidades de autotutela de direito da personalidade: a legítima 

defesa e o exercício regular de direito reconhecido, no inciso I, do artigo 188, e o estado de 

 
67 “Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: 

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; 
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, 

quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; 

III - prevista no art. 231 , de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” (Código de 

Processo Civil de 2015). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 20 de out. de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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necessidade, no inciso II, do mesmo artigo”
68

, modalidades que “incluem-se entre as causas 

excludentes de ilicitude” (SZANIAWSKI, 2005, p. 247). 

Outro ponto que merece relevo é que, “além da tutela jurisdicional, os direitos 

encontram outras formas de tutela ou proteção por parte do Estado”, posto que “os direitos 

fundamentais, quando enquadrados em uma dimensão multifuncional, exigem prestações de 

proteção” de forma que “os direitos fundamentais fazem surgir ao Estado o dever de protegê-

los”. Antes de tudo, o Estado “tem o dever de proteger os direitos fundamentais mediante 

normas de direito”, as quais devem “fiscalizar o seu cumprimento, impor a sua observância, 

remover os efeitos concretos derivados da sua inobservância, além de sancionar o particular 

que a descumpriu” (MARINONI, 2018, p. 22-23). 

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou oferecer subsídios para uma análise crítica acerca da 

necessidade de outorga de efetividade ao acesso à justiça, aos direitos fundamentais e da 

personalidade, no curso da prestação jurisdicional pelo Estado, a fim de proteger a dignidade 

da pessoa humana que é a base axiológica desses direitos e que é o fundamento do Estado 

democrático de direito. 

A complexidade da temática exigiu abordagem profunda sobre a evolução da 

dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos da 

personalidade e do acesso à justiça. 

Verificou-se, no presente estudo, que os modelos do Estado Liberal de Direito e do 

Estado Social de Direito foram incapazes de atender as constantes demandas sociais, em 

especial no âmbito da ideia de liberdade e igualdade, da limitação do poder, da proteção e 

implementação dos diretos que surgiram no caldo da cultura do modelo da economia de 

mercado e da sociedade massificada. Surgiu, desta feita, o Estado democrático de direito, 

modelo de Estado dotado de conteúdo transformador da realidade, que passou a representar a 

vontade constitucional de realização do Estado Social. 

 
68 “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; 
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 

absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.” (Código 

Civil) Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 05 de set. 

2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm


109 

 

 

 

A passagem do Estado absolutista para o Estado democrático de direito implicou em 

transformação das concepções de direito e de jurisdição, passando o tratamento isonômico 

entre as partes litigantes ser meio imprescindível para distribuição da justiça, tratamento esse, 

que somente é possível no Estado democrático de direito, pois, tanto no estado de natureza, 

quanto no estado feudal ou absolutista, apenas os interesses do mais forte prevaleciam, 

cabendo ao mais fraco apenas resignar-se. Assim, os conflitos intrínsecos à vida social 

passaram a ser solucionados pelo Estado, por meio do tratamento isonômico das partes, de 

modo que o acesso à justiça não deve ser compreendido como mero acesso formal ao 

judiciário, mas como direito a uma tutela jurisdicional adequada ao direito material deduzido 

em juízo, efetiva e prestada em prazo razoável. Atribui-se dessa forma, à função jurisdicional 

do Estado, o escopo fundamental de trazer paz social. 

Para que a entrega da prestação jurisdicional pelo Estado seja realizada de forma 

justa, é necessário tempo para a realização do devido processo legal, a fim de permitir ao 

demandado que exercite o contraditório e da ampla defesa. Esse fato poderá expor o 

demandante à situação de risco de perecimento de seu direito, de dano irreparável ou de difícil 

reparação. 

Diante da situação exposta e da possibilidade do demandado se beneficiar da 

necessidade do Estado de tempo para entrega da cognição definitiva, analisou-se, no presente 

estudo, o ordenamento processual brasileiro vigente, com o intuito de verificar a existência de 

instrumentos capazes de proteger a dignidade da pessoa humana e outorgar efetividade ao 

acesso à justiça e aos direitos fundamentais e da personalidade. 

Análise, dentre a qual, constatou-se que as tutelas provisórias de urgência e de 

evidência, previstas no ordenamento processual civil brasileiro vigente, têm o condão de 

proteger a dignidade da pessoa humana e outorgar efetividade ao acesso à justiça e aos 

direitos fundamentais e da personalidade, por serem aptas a redistribuírem o ônus do tempo ao 

preservarem, temporária e provisoriamente, os interesses do demandante, desde que haja 

plausibilidade de seu interesse, segundo o ordenamento jurídico e risco grave de prejuízo 

decorrente da duração do processo. 

A sumariedade da cognição da tutela provisória franqueia ao julgador conceder 

proteção do direito, invocando, apenas, com superficial análise dos fatos narrados, a cognição 

que será aprofundada no curso do processo, antes de ser proferida a decisão final, 

neutralizando-se os efeitos deletérios do tempo. 

A legislação processual, salvo em algumas exceções, permite que o julgador conceda 

a tutela provisória pleiteada inaudita altera parte, condicionando, apenas, a análise sumária 

dos elementos processuais, em razão de que se advoga, no presente estudo, que, em se 
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tratando de pedido de tutela provisória que tenha como objeto a proteção de direitos 

fundamentais ou de direitos da personalidade, o julgador deverá analisar com rapidez a 

presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. 

Entende-se que condicionar a apresentação de defesa à análise do pedido de 

concessão de tutela que trate direitos fundamentais ou de direitos da personalidade estar-se-ia 

negando o fundamento da República Federativa do Brasil, posto que a base axiológica de tais 

direitos, como visto, no decorrer do presente trabalho, é a dignidade da pessoa. 

A compreensão de que o julgador poderia condicionar a apreciação de tutela 

provisória à apresentação de defesa, configuraria, ainda, na aceitação de que a lei permitiria a 

exposição dos direitos fundamentais ou da personalidade ao risco de dano irreversível ou de 

difícil reparação, negando ao cidadão tutela efetiva de seus direitos de maior jaez. 

Das premissas trazidas, no presente estudo, pode-se concluir que o fundamento do 

Estado democrático de direito, traduzido na dignidade da pessoa e existente nos direitos 

fundamentais e da personalidade, deve ser sempre protegido antes, ou no curso do trâmite do 

processo, pois é dever do Estado proporcionar a todos tutela procedimental e substancial justa, 

adequada e efetiva, não se limitando a regular o acesso à justiça, em sentido formal, de 

maneira que a efetividade do processo depende da tempestividade da tutela jurisdicional, do 

adequado manuseio das técnicas antecipatórias e das técnicas de direito probatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, Pedro Manoel. O processo jurisdicional como um locus da democracia da 

democracia participativa e da cidadania inclusiva. 2008. 544 f. Tese (Doutorado em 

Direito) – Centro de Ciências Jurídicas. Universidade Federal de Santa Catarina: 

Florianópolis, 2008. 

 

ADORNO, Roberto. Liberdade e Dignidade da Pessoa: dois paradigmas opostos ou 

complementares na bioética? In: MARTINS COSTA, Judith; MOLLER, Letícia Ludwing 

(Org.). Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

 

ALBERGARIA, Bruno. Histórias do direito. Evolução das leis, fatos e pensamentos. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

ALEXY, Robert; BAEZ, Narciso Leandro Xavier; SILVA, Rogério Luiz Nery da. Dignidade 

humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo. 1ª ed. Florianópolis: Qualis, 2015. 

 

_________. Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de 

persona, in: ALEXY, Robert et al. FIQUEROA, Alfonso Garcia. Star Trek y los derechos 

humanos. Valencia: tirant lo blanch, 2007. 

 

_________. A theory of Constitucional Rights (nº 4 acima), 324-5; id., “Ralf Dreiers 

Interpretation der Kantischen Rechtsdefinition”, in: ALEXY, Robert.(Org.). Integratives 

Verstehen. Zur Rechtsphilosophie Ralf Dreiers. Tubingen: Mohr Siebeck, 2005, 102-2, fn.37. 

 

ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela Provisória. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Da Codificação – crônica de um conceito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 

 

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras, 2004. p. 332-333. 

 

ARISTÓTELES. Política. Tradução Mário de Gama Kury. Brasília: Editora UNB, 1985, 125 

a. 

 

_________. Politics. In: The Works of Aristoteles. Tradução Benjamin Jowett. v. 2. 21ª Imp. 

Chicago: Encyclopedia Britannica In, 1974. 

 

ARRUDA, Edmundo de Lima; GONCALVES, M. F; LAMY, E; CASTRO JR., O. A. 

Reforma judicial: elementos para uma crítica. Florianópolis: CESUSC, 2009. 

 

ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Volume II: parte geral: institutos fundamentais: 

Tomo II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

 

BAEZ, Narciso Leandro Xavier. Teoria da Dupla Dimensão dos Direitos Humanos e sua 

Utilidade Prática para a Solução de Hard Cases Envolvendo a Violação de Direitos 

Fundamentais. Em: XXI Congresso Nacional do CONPEDI - Sistema Jurídico e Direitos 

Fundamentais Individuais e Coletivos, 2012. 

 



112 

 

 

 

_________. Dimensões de Aplicação e Efetividade dos Direitos Humanos In: XIX 

CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI. Desafios de Contemporaneidade do Direito: 

diversidade, complexidade e novas tecnologias, n. 19, 2010, Florianópolis, 2010, p. 7129-

7131. 

 

BALES, Kevin. Disposable People: new slavery in the global economy. Los Angeles: 

University of California Press, 2000, p. 31. 

 

BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

1997, p. 40. 

 

BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. t. V. São Paulo: Saraiva, 

1933, p. 179. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010. p. 189-190. 

 

BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional 

Contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. 

 

BAUMAN, Zygmunt. A liberdade. Tradução M. F. Gonçalves de Azevedo. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1989, p. 57. 

 

BEDAQUE, Jospe Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: Tutelas 

sumarias e de urgência (tentativa de sistematização). 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. 2ª ed. Tradução João Ferreira de Almeida. Barueri: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 2000. p. 4. 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed., rev., aum. e mod. Por 

Eduardo C. B. Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução de Ariani Bueno Sudatti e 

Fernando Pavan Baptista. 6ª ed. – Rio de Janeiro: Epipro, 2016. 

 

________. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. 

 

________. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio 

Pugliesi. São Paulo: Ícone, 2004. 

 

________. Individualismo e organicismo. In: Liberalismo e democracia. Tradução Marco 

Aurélio Nogueira. 6ª ed. São Paulo: Brasileira, 1994. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2011. 

 

________. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

________. Curso de Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 



113 

 

 

 

BORELLA, François. Le Concept de Dignité de la Personne Humaine. In: PEDROT, Philippe 

(Dir). Ethique Droit et Dignité de la Personne. Paris: Economica, 1999. 

 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 17 março 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: out. 2019. 

 

________. Tribunal Regional Federal da 4ª região. Agravo de Instrumento n° 2005. 

04.01.032610-6. Relatora Vânia Hack de Almeida, julgado em 01/11/2006. Disponível em: 

http://jurisprudencia.trf4.jus.br. Acesso em: set. 2019. 

 

________. Lei Federal nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: set. 2019. 

 

________. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.º 74051. Segunda Turma, Relator: 

Ministro Marco Aurélio. Publicado em 18/06/1996. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/pagi 

nadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=74951. Acesso em: set. 2019. 

 

________. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Decreto n. 678, de 6 de 

novembro de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. 

Acesso em: set. 2019. 

 

________. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: set. 2019. 

 

________. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: out. 2019. 

 

CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos 

Cautelares. Tradução de Carla Roberta Andreasi Bassi. Traduzida da versão italiana de 1936. 

Campinas, 2000. 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 

Coimbra: Almedina, 2012. 

 

________. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; JOBIM, Eduardo (Coord.). O processo na 

Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 322-324. 

 

________. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

 

________. Direito constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993. 

 

CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 

autonomia privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, RS: Sergio Antonio Fabris, 

1988. 

 



114 

 

 

 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 6ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2005. 

 

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: Juizados Especiais Cíveis e ação civil 

pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

 

CARPES, Arthur Thompsen. Direito fundamental ao processo justo: notas sobre os modelos 

de constatação nas decisões liminares. In: ARMELIN, Donaldo et al. (orgs.) Tutelas de 

urgência e cautelares. Estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 189. 

 

CARVALHO, José Mauricio de. Miguel Reale: ética e filosofia do direito. Porto Alegre: 

Edipucrs, 2011. 

 

CERQUEIRA, Roberta. Notas de aula da disciplina Estudos Regionais: Sistemas Regionais 

de Proteção de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG). 2018. 

 

CHAUÍ, Marilena. Direitos Humanos e Educação: Congresso sobre direitos humanos. 2006. 

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/educar/1congresso/1_ c2006_marilena_chaui.pdf>. 

Acesso em: out. 2019. 

 

CHIOVENDA. Giuseppe. Principi di dirrito processuale civile. Napoli: Gevane, 1980, 

p.132. 

 

CINTRA, Geraldo de Ulhoa. Da Jurisdição. Rio de Janeiro: Lux Editora, 1958. 

 

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 

 

_________. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969). Disponível em: http:// 

www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso em: 

set. 2019. 

 

COUTERE, Eduardo. Estudios de dereho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1978, t. 

III, n. 6, p. 249. 

 

CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Romano: o direito romano e o direito civil 

brasileiro. 21ª ed. Rio de Janeiro: 1998. 

 

CROCE, Benedetto. Declarações de Direitos. Benedetto Croce,E.H. Carr, Raymond Aron. 2ª 

ed. Brasília: Senado Federal, Centro de Estudos Estratégicos, Ministério da Ciência e 

Tecnologia, 2002. 

 

CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2008.   

 

DE CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor, Afonso Celso Furtado 

Rezende. São Paulo: Quorum, 2008. 

 



115 

 

 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Constituição da República, Estado Democrático de Direito e 

Direito do Trabalho. In: Trabalho, Constituição e Cidadania: a dimensão coletiva dos 

direitos sociais trabalhistas. Coordenadores: Gabriela Neves Delgado e Ricardo José Macêdo 

de Britto Pereira. São Paulo: LTr, 2014. 

 

DÍAZ, Elias. Estado de derecho y sociedade democrática. Madrid: Tecnos, 1979. 

 

DIMOULIS, Dimitri. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 6ª ed. São Paulo: Revista 

dos tribunais, 2018. 

 

_________. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 122-129 (com edições). 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3ª ed. vol. 1. São 

Paulo: Malheiros, 2003. 

 

DWORKIN, Ronald. Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate 

Princeton University Press, 2006. 

 

_________. O domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Trad. Jeferson 

Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

ESPINDOLA, Ângela Araújo da Silveira; SALDANHA, Jania Maria Lopes. A construção 

das tutelas preventivas no direito processual civil brasileiro: uma alternativa possível para os 

(des)caminhos de jurisdição In: ARMELIN, Donaldo et al. (orgs.) Tutelas de urgência e 

cautelares. Estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 60-79. 

 

EUROPA. Conselho da Europa. Convenção Europeia de Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais. De 4 de novembro de 1950. Disponível em: http://www.echr. 

coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: set. 2019. 

 

FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

________; SILVA, Deise Marcelino. Acesso à água potável: direito fundamental de sexta 

dimensão. Campinas: Milenium, 2011, p. 80. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 

 

FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. A crise do processo civil clássico, a superação pelo 

sincretismo das ações através do instituto jurídico da antecipação de tutela e a concepção 

originária de Ovídio Araújo Baptista da Silva acerca do tema. In: ARMELIN, Donaldo et al. 

(orgs.) Tutelas de urgência e cautelares. Estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da 

Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737-747. 

 

FIORAVANTE, Maurício. Los derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 

 

FISCHMANN, Gerson. Breves notas sobre a influência da tutela de urgência na nova 

configuração do processo civil brasileiro. A decisiva contribuição da obra do professor Ovídio 

Baptista da Silva. In: ARMELIN, Donaldo et al. (orgs.) Tutelas de urgência e cautelares. 

Estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 596-612. 



116 

 

 

 

FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. Revista 

do Advogado, AASP 1992, n. 38, p. 5. 

 

FRANCO DEL POZO, Mercedes. El derecho humano a um médio ambiente adecuado. In: 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, Cuaderno de Derechos Humanos, Universidad de Deusto 

(Bilbao), n.8, Bilbao, p.32, España, 2000. 

 

FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

 

GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da personalidade. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 

 

GOMES, Orlando. Contratos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 

 

GONÇALVES, Diogo. Pessoa e direitos de personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 

2008. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: teoria geral do processo e 

auxiliares da justiça. v. 1. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. (Em cooperação com Antonio Carlos de Araújo Cintra e 

Cândido Rangel Dinamarco). Teoria Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo:  Malheiros, 

2013. 

 

GUIMARÃES, Mario. O juiz e função jurisdicional. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. 

 

HABERMAS, Jurgen. The Future of Human Nature. Malden: Blackwell Publishing Inc., 

2003. 

 

HAMMURABI, REI DA BABILÔNIA. O código de Hammurabi, introdução. Tradução e 

comentários de E. Bouzon. Textos clássicos de Pensamento Humano. I. Traduzido do 

Original Cuneiforme. Petrópolis: Vozes, 1976. 116 p. 21cm. 

 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 

 

HOBBES, Thomas. Leviatã: ou material, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. 

Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2015. 

 

HOFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Livio Cruz Romão. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, p.78. 

 

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. Tradução Rosaura 

Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições n. 70, 

2007. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

________. Teoria geral del Estado. México, 1959. 

 



117 

 

 

 

KIRSTE, Stephan. Dignidade Humana e o Conceito de Pessoa de Direito. 

In:SARLET,Wolfgang Ingo (Org). Dimensões da Dignidade: Ensaios de Filosofia e Direito 

Constitucional. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 

 

KLEVENHUSEN, Renata Braga. O conceito de direito à vida no direito brasileiro e a tutela 

do mebrião humano. In: BAEZ,Narciso Leandro Xavier; BARRETTO,Vicente (Org.). 

Direitos Humanos em evolução. 1ª ed. Joaçaba-SC: UNOESC, 2007, v.1, p. 99-122. 

 

LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição? Belo Horizonte: Líder, 2001. 

 

LINDON, Raymond. Les droits de la poersonalité. Paris: Dallos, 1974, p. 5. 

 

LOBATO, Marthius Sávio Cavalcante. A reconstrução da jurisdição constitucional. A 

garantia Constitucional dos Direitos fundamentais sociais. São Paulo: LTr, 2014. 

 

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

 

MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

MALUF, Carlos Alberto Dabus. Introdução ao direito civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência. 2ª ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

 

_________. Teoria Geral do Processo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2016. 

 

MARTINEZ, Miguel Angel Alegre. La dignidad de la persona como fundamento del 

ordenamiento constitucional español. León: Universidad de León, 1996. 

 

MATTIA, Fábio Maria de. Direitos da personalidade: aspectos gerais. Revista de Direito 

Civil, Imobiliário, Grário e Empresarial, ano 2, jan./mar. 1978. 

 

MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade humana...ou pequena fuga 

incompleta em torno de um tema central. Trad. Rita Dostal Zanini. In: SARLET,Ingo 

Wolfgang (Org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito 

constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.  

 

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo II, 7ª ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2013, p. 70. 

 

_________. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 2012. 

 

MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. De hominis dignitate. Uber die wurde des Menschen 

(trad. Norbert Baumgarten), August Buck (Org). Hamburg: Felix Meiner, 1990. 

 

MITIDIERO, Daniel. Antecipação de tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória. 4ª ed. 

rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

 



118 

 

 

 

MODIN, Battista. O homem,quem ele é? Elementos de antropologia filosófica. Tradução R. 

Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. v.1. 

Curso de direito civil. 43ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

MONTESQUIEU, Barão de La Brede e de. Do espirito das leis. São Paulo: Nova Cultural, 

1997. 

 

MORAES, Maria Celina Bodin de. O Conceito de Dignidade Humana: Substrato Axiológico 

e Conteúdo Normativo. In: SARLET,Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos 

Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.  

 

MORAIS, José Luís Bolzan de. Direitos Humanos, Estado e Globalização. In: RÚBIO,David 

Sánchez; FLORES, Joaquín Herrera e CARVALHO, Salo (org.). Direitos Humanos e 

Globalização: Fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004, p. 122. 

 

NAÇÕES UNIDAS. Human Rights. [2017a]. Disponível em: https://www.un.org/en/sectio 

ns/issues-depth/human-rights/index.html. Acesso em: set. 2019. 

 

__________. O que são direitos humanos? [2017b]. Disponível em: https://nacoesunidas. 

org/. Acesso em: set. 2019. 

 

NEIRINCK, Claire. La Dignité de la Personne ou le Mauvais Usage d’une Notion Philosophi 

que. In: PEDROT, Philippe (Dir). Ethique Droit et Dignité de la Personne. Paris: 

Economica, 1999. 

 

NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. 

 

NET. Direitos Humanos. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Disponível 

em: http:www.dhnet.org.br/direitos/sip/áfrica/banjul.htm. Acesso em: set. 2019. 

 

NEVES, Celso. Estrutura Fundamental do Processo Civil: Tutela jurídica processual, ação, 

processo e procedimento. Forense: Rio de Janeiro, 1995. 

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Tutela antecipada e tutela cautelar. In: ARMELIN, 

Donaldo et al. (orgs.) Tutelas de urgência e cautelares. Estudos em homenagem a Ovídio A. 

Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313-332. 

 

NUNES JÚNIOR, Flávio Martins Alves. Curso de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Internacional sobre a 

Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 

Famílias. Adaptada pela Resolução 45/158, de 18 de Dezembro de 1990, da Assembleia-

Geral (entrada em vigor a 1 de Julho de 2003). Disponível em: https://www.oas.org/. Acesso 

em: set. 2019. 

 



119 

 

 

 

__________. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. 

Disponível em: https://www.unric.org/pt/direitos-humanos-actualidade/3310. Acesso em: set. 

2019. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. "Pacto de San José de Costa Rica". Assinado em San José, Costa Rica, 

em 22 de novembro de 1969, na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 

Humanos. Disponível em: http://www.oas.org/en/. Acesso em: ago. 2019. 

 

PANIKKAR, Raimon. Seria a noção de direitos humanos um conceito ocidental? In: BALDI, 

César Augusto et al. (org.) Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 205-238. 

 

PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 270 a 

331. 9 ed., 2 ti. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 3, p. 9. 

 

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregório. La dignidad de la persona desde la filosofia Del 

derecho. 2ª ed. Madrid: Dykinson, 2003. 

 

PELE, Antonio. La dignidad humana. Sus Orígenes en el pensamiento clássico. Madrid: 

Dykinson, 2010. 

 

PERA JUNIOR, Ernani José. Da tensão entre a reforma previdenciária e a cláusula de 

vedação ao retrocesso social: da dignidade da pessoa humana enquanto valor de equalização. 

1ª ed. Maringá: IDDM, 2017. 

 

PÉREZ-LUÑO, Antonio-Henrique. Concepto y concepción de los derechos humanos. In.: 

revista DOXA: Cuadernos de Filosofia del Derecho. Madrid: Bibiloteca Miguel de 

Cervantes, n. 4, 1987, p. 56 

 

_________. Derechos humanos em la sociedade democrática. Madrid: Tecnos, 1984. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14ª ed. 

Saraiva Educação SA. 2013. 

 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Campinas: 

Bookseller, 2004. t. I. 

 

RAATZ, Igor. Tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2018. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Economia (moral e política). In: DIDEROT, Denis; 

D’ALEMBERT, Jean le Ronde. Verbetes políticos da Enciclopédia. Tradução Maria das 

Graças de Souza. São Paulo: Discurso, Unesp, 2006. p. 83-127. 

 

RUIZ, Ivan Aparecido; PATTO, Belmiro Jorge. A arbitragem como instrumento de 

efetivação dos direitos da personalidade no contexto do direito de família: Ampliação do 

acesso à justiça nas hipóteses de separação e divórcio litigiosos. Anais do XVIII Congresso 

Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 5214-5243. p. 5215-516. 

 

SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2010. 



120 

 

 

 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 

experiência. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

________. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de 

Ciências Sociais Coimbra, n. 48, jun. 1997, p. 19. Disponível em: file:///C:/Users/faelf/ 

Downloads/Boaventura_de_Sousa_Santos_-_Por_uma_concepcao_multicultural_de_di 

reitos_humanos.pdf. Acesso em: set. 2019. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 

Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 272. 

 

_________. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da 

dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional / Béatrice Maurer (et al.); 

org. Ingo Wolfgang Sarlet; trad. Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Marcos Sander, Pedro Scherer de 

Mello Aleixo, Rita Dostal Zanini. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2009. p. 15-44. 

 

_________. As dimensões da dignidade da pessoa humana: uma compreensão jurídico-

constitucional aberta e compatível com os desafios da biotecnologia. In: SARMENTO, Daniel 

et al.(Coord.). Nos limites da vida. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

 

_________. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang(org.), Dimensões 

de Dignidade: Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional, Porto Alegre :Editora 

Livraria do Advogado, 2005. 

 

_________. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 2ª ed., revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2004. 

 

_________. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Revista 

Crítica de Ciências Sociais Coimbra, n. 63, out. 2002, p. 237-280. Disponível em: https:// 

journals.openedition.org/rccs/1285. Acesso em: set. 2019. 

 

SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 

2ª ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2016. 375p. 

 

_________. Direitos fundamentais e relações privada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2004. 

 

SCHMITT, Carl. La defensa de la constitución [Der Hüter der Verfassung]. Tradução de 

Manuel Sanchez Sarto. 2ª ed. Madrid: Tecnos, (1931). 1998. 

 

SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. Processo de conhecimento. v. 1 

7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

 

__________. O contraditório nas ações sumárias. Revista da Ajuris. Ano XXVI. n. 80. Porto 

Alegre: Ajuris, 2000, p. 213. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Silva%2C%20Ov%C3%ADdio%20Ara%C3%BAjo%20Baptista%20da%22%7C%7Csl~~rl','');


121 

 

 

 

__________. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.11. 

 

__________. Revista de Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ano X, nº 37. 

Janeiro-Março de 1985, p. 271. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002.  

 

SILVA, Reinaldo Pereira. Introdução ao Biodireito. Investigações Político-Jurídicas sobre o 

Estatuto da Concepção Humana. São Paulo: LTr, 2002.  

 

SOARES, Marcelo Negri. Tutela antecipada na ação rescisória. 1ª ed. São Paulo: Artemis 

Editora, 2015. 

 

SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. O direito geral personalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1995, p. 47-55. 

 

STRECK, Lenio Luiz Streck; MORAIS José Luis Bolzan de. Estado Democrático de Direito. 

Comentário ao art. 1º. In CANOTILHO, J.J, Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo 

W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva/Almedina, 2013. 

 

__________; MORAIS, José Luiz Bolzan. Ciência política e teoria geral do Estado. 5ª ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

 

__________; __________. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2003. 

 

SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. rev., atual. e amp. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

 

TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 

brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de janeiro: Renovar, 1999.  

 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Teoria geral do direito 

processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56ª ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

 

__________. Direito fundamental à duração razoável do processo. In: ARMELIN, Donaldo et 

al. (orgs.) Tutelas de urgência e cautelares. Estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da 

Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 676-691. 

 

__________. Curso de Direito Processual Civil -Teoria Geral do direito processual civil e 

processos de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 15. 

 

__________. Pressupostos processuais e condições da ação no processo cautelar. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, n. 50, 1988. 
 

TOBEÑA, Castan. Derecho civil español común y foral. Madrid, 1955, v.2, t. 1, p. 735-736. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 



122 

 

 

 

WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos da História do Direito. 13ª ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2013. 

 

__________. Fundamentos da História do Direito. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

 

__________. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura do direito. São Paulo: 

Alfa-Omega, 1994. 

 

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 44. 


